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RESUMO 

Esta dissertação reconstrói parte da trajetória do escritor paulista João Antônio (1937-

1996), mais especificamente o período em que ele se internou no Sanatório da Tijuca, 

entre maio e junho de 1970, o que teve impacto importante em seu projeto literário. A 

partir desse recorte biográfico, que reúne entrevistas, cartas, documentos e reporta-

gens da época, e usando o conceito de biografemas de Roland Barthes (1971), elabo-

ra-se uma análise biografemática, extraindo três leituras críticas do episódio: a conso-

lidação do escritor Lima Barreto (1881-1922) como precursor e personagem de João 

Antônio dali em diante; a modernização do estilo de João Antônio no livro Calvário e 

porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto (1977) e a ficcionalização da 

sua passagem pelo sanatório, feita no texto “Casa de loucos” (1976). Com isso, é pos-

sível mostrar como o escritor João Antônio desenvolveu ativa e conscientemente uma 

performance de permanência de seu projeto literário, atrelando-o ao de Lima Barreto, 

desde o momento em que decidiu isolar-se, buscando “paz para escrever”. 

Palavras-chave:  

João Antônio, Lima Barreto, biografia, biografemas, permanência. 
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ABSTRACT 

This thesis sets out part of the life trajectory of São Paulo writer João Antônio 

(1937-1996), more specifically the period between May and June of 1970, when he 

admitted himself to the Sanatório da Tijuca an event that had a profound impact on 

his literary project. Based on a bibliographic approach that brings together interviews, 

letters, documents and stories from that time, and employs Roland Barthes’(1971)  

concept of ‘biographemes’, a biographematic analysis is conducted focusing on three 

critical readings of the episode: the consolidation of writer Lima Barreto (1881-1922) 

as forerunner and as a character in João Antônio’s work from that moment onwards; 

João Antônio’s style modernization in his book Calvário e porres do pingente Afonso 

Henriques de Lima Barreto (1977); and the fictionalization of his stay at the psychia-

tric hospital in the work “Casa de Loucos” (1976). The analysis shows how João 

Antônio actively and consciously developed a performance of permanence of his lite-

rary project, attaching it to Lima Barreto’s from the moment he decided to isolate 

himself, seeking to “write in peace”. 

Keywords:  

João Antônio, Lima Barreto, biography, biographemes, permanence 
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A biografia  alargará seu escopo pendurando espelhos em cantos inesperados. 

Virginia Woolf 

O diabo é que já tivemos um Lima Barreto. E, quando em quando, temos que engolir 
isso, apesar de todos os nossos álibis e ismos. 

João Antônio 
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Introdução 

Há um certo tipo de texto raro. Um texto mestiço, arisco, exigente: o texto que 

acontece quando a reportagem encontra a literatura. O que há de efêmero do conteúdo 

noticioso se afina ao perene da forma literária. Um tipo de texto que causa imenso 

prazer na leitura, por soltar as marcas rígidas que o factual estabelece, deixando frou-

xa a tessitura da experimentação. Um texto que anima o devaneio, o “momento em 

que meu corpo vai seguir suas próprias ideias” (BARTHES, 2004, p. 24). 

Um tipo de texto que cunhou-se chamar no Brasil de jornalismo literário, 

pouco depois do advento do americano New Journalism nos anos 60. O New Journa-

lism usava métodos pouco tradicionais na reportagem – a imersão do jornalista no 

ambiente do assunto tratado, a narração de cenas e diálogos de maneira realista, o 

tempo mais largo para burilar o texto, o uso dos fundamentos literários de modo me-

nos rígido. Praticado no Brasil por veículos como a Realidade, revista fundada em 

1966, o jornalismo literário aclimatou-se por aqui pelas mãos de alguns repórteres que 

eram também escritores, como o caso do paulista João Antônio (1937-1996). Em 

1968, João Antônio publicou na revista aquele que ficou conhecido como o primeiro 

conto-reportagem do Brasil, “Um dia no cais”. Para compor o texto, viveu durante um 

mês no Porto de Santos, onde conviveu com suas gentes e assuntos.  

Atento ao que praticavam os americanos Norman Mailer, Truman Capote e 

Tom Wolfe, expoentes do New Journalism , João Antônio entalhou uma história que 

vazava a denúncia das condições de vida dos trabalhadores do cais, finalizando-a com 

a carpintaria de um conto. O autor descreveu um dia inteiro naquele espaço, do ama-

nhecer ao anoitecer, qual um James Joyce de Presidente Altino, unindo personagens e 

suas circunstâncias, dando-lhes caráter e vida própria. O tal tipo de texto de prazer 

barthesiano:  “O que aprecio, num relato, não é pois diretamente seu conteúdo, nem 

mesmo a sua estrutura, mas antes as esfoladuras que imponho ao belo envoltório: cor-

ro, salto, ergo a cabeça, torno a mergulhar” (BARTHES, 2004, p. 18). Não demoraria 

muito para o texto vingar em sua obra como um de seus contos mais conhecidos, 

“Cais” (1976). 
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Como jornalista, tive a chance de escrever algumas reportagens sobre a vida  e 

a obra do escritor João Antônio. Em 2013, sobre o acervo que ficava guardado na casa 

de uma de suas últimas e mais próximas amigas, Vó Jacy, que revelava histórias curi-

osas sobre o processo de produção do autor ; em 2015, sobre uma exposição no Rio 1

de Janeiro, com objetos e rascunhos de João Antônio ; em 2016, sobre os 20 anos de 2

sua morte, com notícias sobre lançamentos de novas edições de sua obra, sua fortuna 

crítica e eventos dedicados à sua memória ; em 2017, sobre um pesquisador da UFS3 -

Car, Julio Cezar Bastoni da Silva, que encontrara no acervo de João Antônio um conto 

inédito, “Dia de bomba”. A peça trazia novidades à leitura crítica de sua ficção, por 

ser o primeiro conto de João Antônio sobre a luta armada durante a ditadura civil-mi-

litar que o Brasil atravessava . E em 2018, sobre as cartas trocadas entre João Antônio 4

e a amiga Ilka Brunhilde Laurito, peças que discutiam um período conturbado na vida 

do escritor: o momento em que ele assimilou que, por consequências do Ato Instituci-

onal-5, estaria impedido de exercer sua vocação literária .  5

Com farto material biográfico em mãos, decidi pesquisar um período especí-

fico na vida do escritor João Antônio: a partir do ano 1968, quando ele saiu da revista 

 A reportagem “Vó Jacy: amiga e confidente do escritor João Antônio em seus últimos anos de vida 1

abre baú de memórias” foi publicada na Revista O Globo no dia 7 de abril de 2013 e abordava detalhes 
curiosos sobre a amizade entre os dois e o processo de escrita do autor, que usava os vizinhos e paren-
tes de Jacy como fonte de inspiração de personagens.

 A reportagem “Mostra reúne acervo de cronistas que escreveram o Rio” foi publicada no Segundo 2

Caderno do jornal O Globo no dia 22 de julho de 2015 e apresentava os itens de acervo do escritor que 
poderiam ser conferidos pelo público, com um depoimento raro do filho de João Antônio sobre o pai, 
encenando alguns de seus textos em vídeo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/
mostra-reune-acervo-de-cronistas-que-escreveram-rio-16879996 Acesso em 16/03/2019.

 A reportagem “Nos 20 anos da morte do escritor João Antônio, material inédito será lançado em li3 -
vro” foi publicada no dia 31 de outubro de 2016 no Segundo Caderno do jornal O Globo e incluía a 
lista de  edições que seriam lançadas pela Editora 34, com novos recortes sobre seu espólio. Disponível 
em: https://oglobo.globo.com/cultura/nos-20-anos-da-morte-do-escritor-joao-antonio-material-inedito-
sera-lancado-em-livro-20387437 Acesso em 16/03/2019.

 A reportagem “Artefato escondido” foi publicada no dia 14 de novembro de 2017 no jornal Folha de 4

S. Paulo e revelou a descoberta de um conto inédito de João Antônio por um pesquisador da UFSCar, 
Julio Cezar Bastoni da Silva, no acervo do escritor. Datado de 1968, o conto “Um dia de bomba” ja-
mais havia sido publicado e falava sobre a luta armada, tema estranho à sua obra, o que dava novas 
possibilidades de leitura acerca dos seus temas. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
2017/11/1935222-seminario-da-usp-apresenta-dia-de-bomba-conto-inedito-de-joao-antonio.shtml 
Acesso em 16/03/2019.

 O ensaio “Cinco cartas e um inédito” foi publicado no dia 1 de novembro de 2018 na revista Conti5 -
nente e analisa a relação entre o conteúdo das cartas e a trajetória do escritor. Disponível em: http://
www.revistacontinente.com.br/edicoes/215/cinco-cartas-e-um-inedito-  Acesso em 16/03/2019.
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Realidade, onde publicava seus contos-reportagens, voltou para o Rio de Janeiro e 

atravessou um hiato de 12 anos em sua produção literária, justamente depois do su-

cesso do seu primeiro livro, em 1963, Malagueta, Perus e Bacanaço, pelo qual rece-

beu dois prêmios Jabuti. A coletânea Leão de Chácara, seu segundo volume de con-

tos, viria apenas em 1975.  

A primeira questão que me ocorreu investigar foi: será que o contexto políti-

co teria exercido alguma influência na sua produção literária, injetando novos temas 

ou forçando pausas na sua produção?  

As possibilidades de pesquisa biográfica eram fartas e estavam servidas: 

desde o início dos anos 2000, todo seu acervo fora organizado na UNESP de Assis. 

Desde então, começavam a surgir trabalhos acadêmicos sobre o autor, o que atiçaria 

ainda mais o interesse geral sobre ele, enriquecendo novas investigações. Em 2012, a 

editora CosacNaify lançou um volume com seus contos reunidos, incluindo fortuna 

crítica e um conto inédito, o que ajudou a recuperar sua voga. Não havia uma biogra-

fia sua, além da tese de doutorado de Rodrigo Lacerda, João Antônio, uma biografia 

literária: anos de formação (USP, 2004).  

Mas outra questão começou a parecer mais urgente: por que importava inves-

tigar a vida pessoal de João Antônio para ler sua obra? Por que a trajetória pessoal de 

um escritor exercia tanto fascínio para um leitor em busca do prazer barthesiano do 

texto? Havia lacunas em sua biografia, havia o desejo de investigá-las, mas havia, so-

bretudo, o ímpeto de compreender a razão, importância e utilidade de escrever uma 

vida. Reconstruir parte da biografia de João Antônio e problematizar esse processo 

tornou-se o meu desafio de partida para essa pesquisa acadêmica. 

A escrita de uma vida é um campo imenso de pesquisa. Comporta uma in-

trincada cadeia de operações e metodologias, mobiliza outras disciplinas das ciências 

humanas e oferece inúmeros desafios para o biógrafo – desde a maneira de lidar com 

as fontes até a elaboração de uma forma narrativa. No primeiro capítulo da  disserta-

ção, faço uma genealogia do gênero biográfico, desde a sua “fase heroica” até a “fase 

intelectual” (DOSSE, 2015), apresentando as problematizações que o gênero, “impuro 

por natureza” (DOSSE, 2015), sofreu principalmente ao longo do século XX, quando 

se fortaleceu e se popularizou.  
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Ao longo da história da sua fixação, a biografia mobilizou mais ou menos 

outras disciplinas – principalmente História e Sociologia – e herdou delas os seus di-

lemas. Depois de atravessar uma fase inicial laudatória, que identificava nos grandes 

homens da realeza e da Igreja as vidas exemplares que deveriam ser contadas como 

indicação moral às gerações futuras, a biografia passou os séculos caminhando rumo a 

uma individualização dos sujeitos – como tensionava a Idade Moderna – e aos poucos 

abandonou o preceito moral para abraçar o histórico. Num embate com o rigor cientí-

fico da História em seu século de ouro, o XIX, e principalmente depois do advento da 

“Escola de Annales”, a biografia viveu um eclipse, mas  teve seu interesse recuperado 

a partir de meados do século XX.  

Diante de um surto biográfico no período, surgiram muitas problematizações 

a seu respeito. A crítica marxista via na biografia reflexos da lógica burguesa, ao valo-

rizar o indivíduo e mascarar a luta de classes.  Em 1936, o crítico literário Geoge 

Lukàcs escreveu que o gênero era “incapaz de resgatar a riqueza e a complexidade do 

mundo real”, obrigando o autor à invenção. De acordo com ele, “os conflitos dramáti-

cos nem sempre se resolvem exteriormente de um modo que corresponda a seu signi-

ficado interno (LUKÀCS, 2011, p. 367)”. No texto, o crítico marxista  lançava um 

argumento que mais tarde seria também trabalhado por Virginia Woolf: para ele, o 

modismo das biografias representava “decerto um nível muito elevado das Letras, 

mas não era arte” (LUKÀCS, 2011, p. 371). Em 1939, Virginia Woolf escreveu “A 

arte da biografia”, artigo que punha em xeque justamente a pretensão artística do gê-

nero biográfico. O biógrafo, segundo ela, está  sempre limitado por fatos sujeitos à 

sua interpretação, o que o obriga a construir seu personagem com material “perecível” 

demais para a imortalidade, ao contrário dos personagens de ficção (WOOLF, 2015, 

p. 119). Em 1963, Roland Barthes provocou nova discussão crucial sobre o gênero 

biográfico. Com Sobre Racine (1963), sugere renunciar ao indivíduo Jean Racine, 

dramaturgo clássico francês, para analisá-lo sob métodos linguísticos, psicanalíticos, 

antropológicos – reconciliando o gênero biográfico com métodos científicos. O estru-

turalismo ganharia força nos debates literários a partir de 1966, esvaziando a lógica 

biográfica de sentido.  
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Em 1986, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2006) publicou o ensaio A ilu-

são biográfica, que questionava o princípio biográfico em si mesmo. Para Bourdieu, a 

concepção de “história de vida” guardava ilusões oriundas da modernidade que per-

meavam a lógica dos estudos nas ciências humanas. A biografia era uma grande ilusão 

sobre a vida como uma história passível de ser relatada linearmente, um 

“absurdo” (2006). A concepção de uma vida como “uma estrada, um caminho, com 

suas encruzilhadas e emboscadas, um cursus, um percurso orientado, que tem um co-

meço, etapas e um fim” (BOURDIEU, 2006, p.183) tende ou pretende uma criação 

artificial de sentido, que talvez seja “conformar-se com uma ilusão retórica, uma re-

presentação comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não 

deixa de reforçar” (BOURDIEU, 2006, p.185).  

A socióloga argentina Leonor Arfuch atualizou o debate em 2010:  para ela, o 

problema maior não era a exaltação do retratado e seu descolamento dos conflitos so-

ciais, como apontou Lukàcs; tampouco o fato de uma biografia ser construída com 

fatos perecíveis, como concluiu Virginia Woolf; ou a impossibilidade de representa-

ção fidedigna, como indicou Bourdieu. Arfuch levantou o problema do narcisismo 

que vem a rebote, um narcisismo que determina uma reorientação ética nas relações 

sociais, à medida que as pessoas vão reconfigurando seus modos de ser e estar no 

mundo de acordo com as possibilidades de registro. Escrever uma vida, hoje em dia, é 

inventar um problema sociológico, um exercício que falha ao mesmo tempo em que 

resiste, haja visto o potencial popular do gênero. 

Entendendo que “para cada escritor é preciso inventar uma forma nova e espe-

cífica de biografia” (BUISINE apud DOSSE, 2015, p. 309), seria preciso encontrar 

uma forma para a escrita da vida do escritor João Antônio, considerando toda a pro-

blemática levantada no primeiro capítulo, mas principalmente, seria preciso fugir do 

risco de exaltação do autor e de uma intenção de representação totalizante. 

Uma maneira seria a que Roland Barthes (1971) chamou de biografemas. De-

pois da discussão que provocou na crítica literária francesa dos anos 60 com Sobre 

Racine (1963), Barthes formulou, em 1971, um conceito que parecia contradizê-lo.  O 

conceito dos biografemas surge pela primeira vez em Sade, Fourier, Loyola (1971) e 
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é trabalhado posteriormente em A câmara clara, de 1979. Remonta à ideia de usar 

episódios específicos da vida de alguém para absorver a dimensão de sua singularida-

de. Em vez de percorrer a extensa linha historiográfica de uma vida, propõe selecionar 

episódios representativos que possam oferecer outra potência na narração e represen-

tação dessa vida. São os detalhes, para ele, que compõem o todo. A ideia, portanto, é 

tomar fragmentos que iluminem os detalhes que imprimam novas significações no 

texto. O uso da pluralidade abre a porta para a transversalidade de temas, o que ajuda 

a deixar visíveis as contradições do biografado. Barthes pratica o modelo em Sade, 

Fourier, Loyola (1971), renovando o perfil de Marquês de Sade, Charles Fourier e 

Ignácio de Loyola, e logo depois em sua autobiografia, Roland Barthes por Roland 

Barthes (1971).  

O conceito de biografemas passou a integrar a teoria literária, conforme mos-

tra Mucci, “inserindo-se na crítica como aquele significante que, tomando um fato da 

vida civil do biografado, corpus da pesquisa ou do texto literário, transforma-o em 

signo, fecundo em significações” . Os biografemas tornam-se uma ferramenta de es6 -

crita de vida que cria signos sobre “fatos da vida civil”. Se o exercício biográfico é a 

construção histórica do sujeito, o exercício biografemático ajuda a iluminar a compre-

ensão da sua construção poética.  

O conceito de biografemas é apresentado e analisado no segundo capítulo da 

dissertação como uma proposta de sistematização teórica para o trabalho. Entendendo 

a vida de João Antônio como um todo, selecionei um fragmento biográfico que tives-

se tal potência biografemática, ou seja, que pudesse criar signos sobre um fato da vida 

civil de João Antônio. Ao pesquisar a trajetória do autor, percebi que na lacuna da sua 

produção literária – 1963 a 1975, o intervalo de 12 anos entre o lançamento do seu 

primeiro livro de contos, o célebre Malagueta, Perus e Bacanaço e Leão de Chácara 

– havia um episódio nebuloso, pouco comentado na crítica acadêmica e que, com a 

lupa barthesiana, talvez pudesse ajudar a clarear o “funcionamento do seu sistema 

produtor de significação” (MOISÉS, 2012). Em 1970, alegando estafa no trabalho de 

 MUCCI, Latuf Isaías: s.v. “Biografema”, E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. De Car6 -
los Ceia, ISBN: 989-20-0088-9. Disponível em: http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/biografema/  Aces-
so em 13/04/2018. 

 !16

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/biografema/


repórter da revista Manchete, no Rio de Janeiro, onde foi trabalhar depois de sair da 

revista Realidade, em consequência do AI-5, João Antônio pediu à mulher, Marília 

Andrade, que o internasse “como um louco” no Sanatório da Tijuca, também conhe-

cido como Sanatório da Muda, argumentando que queria “paz para escrever”. João 

ficou internado por dois meses na instituição. Durante o isolamento, ele conheceu um 

sujeito que o faria se aproximar de forma definitiva da obra de Lima Barreto, o que se 

converteria numa fixação pessoal, exercendo um forte impacto em seu projeto literá-

rio; coletaria matéria prima para um livro de experimentação formal, Calvário e por-

res do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto; e ainda escreveria um texto ficci-

onalizando sua experiência no local, “Casa de loucos”, publicado em 1976. Aquele 

recorte biográfico carregava, portanto, farta potência biografemática. A partir do fato 

civil – o período de internação –  seria possível identificar  signos fecundos em signi-

ficações, os biografemas. Para usar a metáfora de Barthes (1979), três pedras que, 

dispostas em círculo, ajudariam a contornar o objeto João Antônio, ou pelo menos a 

começar a contornar. Afinal, seriam necessárias muitas pedras, muitos biografemas, 

para compor um círculo fechado. 

O segundo capítulo estende a discussão para os riscos que o exercício biogra-

femático pode trazer: o de não ser uma tentativa de colocar em paralelo homem e 

obra, como a lógica positivista de causa e efeito. “Trata-se de ressaltar na obra o texto, 

de mostrar como este ilumina aquela com seus intermitentes fulgores, e de indicar a 

circulação permanente de temas e tons, entre a obra e a pessoa” (MOISÉS, 1983, p. 

16). Para o debate, trago as reflexões de Leyla Perrone-Moisés,  François Azouvi e 

Antoine Blondin. De acordo com Perrone-Moisés, a função da crítica não é descobrir 

e explicar o sentido de uma obra literária, mas descrever o seu sistema produtor de 

significação (2012). Azouvi considera que um autor está em seus livros, não em sua 

vida, mas entende que é possível chegar a resultados interessantes examinando a vida 

de um autor, pois a obra não pode ser apartada nem da época nem do mundo no qual 

viveram. 

Para Antoine Blondin (1999), o interessante é compreender como um autor 

experimenta ou sonha a sua obra, mas sem reduzir seu percurso às suas circunstânci-

as. Tais argumentos servem de orientação para não perder de vista o que se pretende 
ao emparelhar o exercício biográfico ao exercício biografemático: mostrar como o 
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texto de João Antônio ilumina a sua obra, identificando seu sistema produtor de signi-

ficação; recuperar o ambiente real do autor, definindo o lugar da obra na sua vida; e 

entender como ele experimenta – ou sonha – sua obra. 

No terceiro capítulo, o trabalho concentra-se no exercício biográfico.  Com 

base em entrevistas , cartas, documentos e artigos de jornais da época, reconstruo o 7

período da vida de João Antônio que vai de 1968, quando é decretado o AI-5, o que o 

obriga a sair da revista Realidade e voltar a morar no Rio de Janeiro, até 1970, quan-

do o autor se  interna no Sanatório na Tijuca, passando por lá dois meses. Para que o 

excerto não ficasse totalmente solto, e de modo a apresentar um pouco melhor quem 

foi o escritor João Antônio, parti de uma breve retrospectiva da vida do autor, e acres-

centei um item dedicado à história do Sanatório da Tijuca, tendo como perspectiva a 

história das políticas públicas de saúde mental no Brasil, desde o início, com a funda-

ção do Hospital Pedro II, em 1841.  

Chamei o terceiro capítulo de “Corpo a corpo com a vida” porque este é o 

título de um manifesto publicado pelo autor em 1975, e que caracteriza bem o seu 

projeto literário: o texto é a defesa de uma aproximação maior do escritor brasileiro 

com o realismo. Para um João Antônio claramente cansado das discussões teóricas 

acerca do estruturalismo da época, “o distanciamento absurdo do escritor de certas 

faixas da vida deste país só se explica pela sua colocação absurda perante a própria 

vida” (ANTÔNIO, 1975, p. 143). No manifesto, que foi publicado como um posfácio 

do livro Malhação do Judas Carioca, ele defendeu que os autores brasileiros assumis-

sem o compromisso de escrever sem se distanciar do povo e da terra. “Um corpo a 

corpo com a vida brasileira. Uma literatura que se rale nos fatos e não que rele 

neles(…). A briga é essa. Ou nenhuma” (ANTÔNIO, 1975, p. 146). 

Esse “corpo a corpo com a vida” foi praticado e defendido por João Antônio 

em sua trajetória, uma maneira de ir buscar nas ruas e na vivência cotidiana as históri-

as e seus personagens, seus temas e inspirações. E ele fez isso pelas margens: sua ma-

téria literária vinha de meninos de rua, malandros, pedintes, prostitutas, vagabundos, 

 É importante destacar a importância da entrevista que João Antônio deu ao jornalista e escritor Ary 7

Quintella em 1975, peça jamais publicada em jornais ou revistas, recuperada e transcrita pela pesquisa-
dora Telma Maciel da Silva na tese “Posta-restante: um estudo sobre a correspondência do escritor João 
Antônio (Unesp, 2009), com o intuito de ajudar futuros pesquisadores. O documento foi fundamental 
para esclarecer algumas passagens deste trabalho, principalmente os detalhes relacionados ao período 
da auto-internação. 
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bêbados, doentes mentais, bandidos. Seus cenários são periféricos, é a marginalidade 

e a periferia que o interessam. João Antônio representa a “experiência popular, em 

especial a da população urbana socialmente marginalizada ou do trabalhador pobre, 

sem soluções políticas presentes no entrecho, mas apenas latentes, vazadas em forma 

de denúncia” (SILVA, 2016, p. 79). Ao meter-se num sanatório voluntariamente, ale-

gando querer “paz para escrever”, o que João Antônio fez foi praticar seu corpo a cor-

po com a vida como uma atitude ante a literatura e ante a própria vida, para alimentar-

se de estímulos, histórias e personagens, como de fato aconteceu.  

O quarto capítulo é a prática biografemática em si. Usando o recorte biográ-

fico como um prisma, examino os três feixes de luz que surgem refratados a partir 

dele, fragmentos, detalhes, os biografemas que dimensionam a singularidade do exer-

cício literário de João Antônio. Para isso, faço análises em forma de ensaio acerca de 

cada ponto, usando material colhido em pesquisa, que incluem teses, resenhas literári-

as, entrevistas, cartas – um paratexto que ajuda a esgarçar o entendimento acerca de 

cada ponto.  

O primeiro deles, o do item 4.1., é o encontro de João Antônio com Lima 

Barreto. Sedimentado no sanatório, como declara o próprio João Antônio em entrevis-

ta, esse encontro se deu em cinco fases, a meu ver: primeiramente, João Antônio en-

contra Lima Barreto como leitor. Desde 1968, como contou em carta à amiga Ilka 

Brunhilde Laurito, João Antônio já tinha começado a reler sistematicamente toda a 

obra de Lima Barreto. Quando chegou ao sanatório, mergulhou ainda mais fundo na 

leitura, como contou em entrevista, muito porque lá conheceu outro interno, Carlos 

Alberto Nóbrega da Cunha, que teria convivido Lima Barreto em vida e lhe contava 

pormenores do autor entre bares e porres pelas ruas do Rio. Depois, como devoto. A 

partir da internação, João Antônio passou a dedicar todos os seus livros, sem exceção, 

a Lima Barreto, sempre evocando-o como “pioneiro”. Depois, como um paladino em 

sua defesa. João Antônio tornou-se um defensor e representante da memória de Lima 

em artigos publicados em jornais, palestras e prefácios de livros. Foi graças a seu 

lobby que o centenário de nascimento de Lima, em 1981, teve muitas sessões de ho-

menagem pelo país afora. Paralelamente, João começou a se comportar como um se-

guidor, um imitador de Lima. Copiou-lhe o vocabulário, trejeitos e hábitos. Por fim, 
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João Antônio começou a operar como seu herdeiro: é notável a campanha subliminar 

que fez para ser equiparado ao amanuense de Todos os Santos. Transformou Lima em 

seu precursor, como comparou Jorge Luis Borges no ensaio “Kafka e seus precurso-

res”. Esse mergulho na vida e obra de Lima Barreto incendiou o projeto literário de 

João Antônio: como estudado por Antonio Arnoni Prado (1999), João Antônio mobili-

zou a mesma “disponibilidade ideológica para o conflito” de Lima Barreto (PRADO, 

1999) e seu “solidarismo dos pobres” (PRADO, 1999), e transforma Lima, além de 

precursor, também em seu personagem.  

O segundo biografema, trabalhado no item 4.2., é o próprio processo de fei-

tura do livro Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto. João 

Antônio começou a elaborar o livro ainda dentro do sanatório, ao registrar conversas 

que teve com outro interno, Carlos Alberto Nóbrega da Cunha, mais precisamente nas 

mesas do refeitório local, e que representou uma modernização no seu estilo de escri-

ta. Ao arquitetar um livro que era uma grande colagem de um depoimento colhido no 

sanatório com excertos de Lima Barreto – crônicas, cartas, trechos de romance, fotos, 

ilustrações – João Antônio acrescentou novas significações à leitura, tanto no aspecto 

espacial, quanto linguístico, quanto de ponto de vista, experimentando até a lingua-

gem cinematográfica. É uma vertente totalmente nova em sua obra, pois não contém 

nenhuma palavra sua. Nesse sentido, a leitura crítica de Calvário… torna possível lo-

calizar o livro na obra de João Antônio como o ponto de origem de potência no uso da 

colagem, talvez o ponto ótimo. João Antônio usaria o artifício ainda repetidamente ao 

longo de sua trajetória, recombinando trechos de artigos e reportagens em contos, 

como uma estratégia de permanência para o material, mas não com a originalidade de 

Calvário.… 

E o terceiro biografema é o processo de ficcionalização de sua experiência 

no sanatório, que resultou no conto “Casa de loucos”, publicado anos depois, em 

1976. No texto, o narrador descreve um dia inteiro de funcionamento da instituição, o 

espaço, os personagens,  a rotina, os métodos de tratamento, as pequenas intrigas. Ora 

assumindo o ponto de vista da classe trabalhadora mais subalterna do hospital, quando 

acusa as  péssimas condições de trabalho; ora dando sentido à vida dos doentes, quan-

do se estende ao contar seus pequenos causos, manias e perturbações, o narrador apre-
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senta um teatro social em tom de solidarismo e denúncia, em que a trama é a própria 

descrição das entranhas daquele espaço alijado socialmente. Apesar de reunir caracte-

rísticas de testemunho e de reportagem, ora lido pela crítica como ficção, ora como 

não-ficção, e de ter o caráter autobiográfico atribuído pelo próprio autor em entrevis-

tas, uma leitura focalizada no texto mostra que ele carrega procedimentos característi-

cos da poética ficcional de João Antônio. Como o indicativo de duração do texto, pre-

sente em outros contos de sua autoria, que estabelece de pronto o relato de um perío-

do de tempo específico, sugerindo rotina e projetando continuidade ininterrupta aos 

acontecimentos. Ou a valorização da oralidade, com destaque para os cantos de traba-

lho dos funcionários ou das ladainhas religiosas dos pacientes, o que confere dialo-

gismo ao texto, escapando de um certo tom monológico do testemunho. Ou a cumpli-

cidade do narrador com o seu objeto, principalmente com os personagens que estão 

submetidos àquela lógica, como os empregados e os internos. Outra característica é a 

forma de delimitar o espaço físico do sanatório, por meio da descrição, de forma a 

estabelecer um universo com regras próprias de sociabilidade, transformando ques-

tões locais em universais. E, por fim, uma descrição minuciosa de personagens, que 

no texto funciona como um pilar da narrativa, diante da ausência de uma trama a es-

truturá-la. Todos esses procedimentos ficcionais descortinam uma estratégia de per-

manência, tal qual Cemitério dos vivos fez com Diário do hospício, de Lima Barreto. 

A ficção tornando perene o testemunho de uma estada em sanatório. 

De uma forma ou de outra, a estratégia logrou, como analiso na conclusão. 

Assim como João Antônio se surpreendia, nos anos 70, com a atualidade de alguns 

textos escritos por Lima Barreto em 1916, a leitura em 2019 de um texto como “Casa 

de loucos” (1976) também ganha novos significados. Vale mencionar que o eletro-

choque – um dos elementos descritos na narrativa, talvez seu clímax – volta a ser au-

torizado pelo governo de Jair Bolsonaro como tratamento em instituições especializa-

das em saúde mental, mesmo depois da sua extinção nos anos 80. A leitura de “Casa 

de loucos”, nesse sentido, além de um documento que constrói o imaginário de um 

espaço, de um modo de existir, e de uma época, também  serve de alerta. 

A partir de um episódio da sua trajetória, de um fato biográfico, são levanta-

dos três debates críticos: o impacto da obra de um autor no projeto literário de outro; a 
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experimentação formal de uma narrativa; e a ficcionalização como estratégia de per-

manência de um testemunho. Em todos esses biografemas, irradiados a partir de um 

núcleo biográfico, a busca é entender como funciona o sistema produtor de significa-

ção da literatura de João Antônio. A minha hipótese é que esse motor de produção de 

sentidos é injetado por essa já citada performance de permanência, uma forma de en-

ganchar o seu projeto literário ao projeto de Lima Barreto, o que confirma a sua per-

manência, despertando novos significados mesmo depois da sua morte.  
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1. O desafio biográfico: o que escrever uma vida quer dizer  

Da Antiguidade à Modernidade, a escrita das vidas – chamada aqui de biogra-

fia (do grego βιογραφία , de bíος: bios, vida; e γραφή: gráphein, escrever) – teve por 

principal função forjar o discurso das virtudes e servir a um modelo moral que edu-

casse e transmitisse valores às gerações futuras. Assim o gênero biográfico nasceu e 

aprendeu a andar: catalogando os grandes heróis, cavaleiros, imperadores e religiosos 

para que servissem de modelo de vidas exemplares. O registro das vidas encarnava a 

“dimensão utilitária” primordial da narrativa, tal qual definiu Benjamin (1994) em O 

narrador: “(…) essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 

sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida” (BENJAMIN, 1994, p. 

200). E àquela altura o (ou que hoje entendemos por) biógrafo seguia mais o perfil de 

um cronista, o narrador da história, tendo como seus representantes clássicos os cro-

nistas medievais, libertos do “ônus da explicação verificável” (BENJAMIN, 1994, p. 

209); do que o de um historiador, o sujeito que escreve  a história, e que está obrigado 

a explicar de uma ou outra maneira os episódios com que lida” (BENJAMIN, 1994, p. 

209).  A escrita de uma vida tinha características da “(…) exegese, que não se preocu-

pa com o encadeamento exato dos fatos determinados, mas com a maneira de sua in-

serção no fluxo insondável das coisas” (BENJAMIN, 1994, p. 209). 

Apesar de ter surgido com o gênero histórico, no século V a.C., como marca 

François Dosse (2015, p.124), o gênero biográfico – que não relatava apenas a vida, 

mas também uma certa “maneira de viver”– estava apartado da noção de história, e 

mais ligado ao preceito filosófico moral, à esfera do juízo. François Dosse (2015) 

classifica esta fase do gênero biográfico como “idade heroica”. 

Foi na época helenística que a biografia associa-se ao conceito de bios, o ciclo 

vital completo que vai do nascimento à morte, e aparece com frequência em epigra-

mas funerários. Isócrates e Xenofonte são pioneiros nessa escrita, com Evágoras e 

Agesilau, respectivamente, com relatos da vida política de suas personagens, mas ain-

da sem entrar nos detalhes da vida privada. A função dos textos que escrevem vidas, 

naquele momento, era lutar contra o esquecimento. 
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 No Evágoras, que é o encomium  do soberano falecido, Isócrates 8

faz um retrato idealizado do príncipe. Começa pela genealogia ilus-
tre da personagem, que remonta ao próprio Zeus. Sua volta ao po-
der, após ter sido corrido do trono, é anunciada por numerosos pres-
ságios que constituem outros tantos sinais de seu destino de herói 
protegido pelos deuses. O biógrafo, Isócrates, dissimula os reveses 
do príncipe e a forma violenta como encontrou a morte, a fim de 
não turvar a imagem de seu herói diante da posteridade (DOSSE, 
2015, p.125) 

 Agarradas à construção de um imaginário ficcionalizado, apesar de ainda ter 

suas raízes no real, as escritas de vida estavam distantes da concepção de história, que 

nascia e se fortalecia buscando cada vez mais se aproximar da verdade. “A inventivi-

dade dos biógrafos era amplamente solicitada e correspondia ao horizonte de expecta-

tiva dos leitores (...) podendo até mesmo constranger a realidade se 

necessário” (DOSSE, 2015, p. 125). 

Sob o olhar da posteridade, os dois grandes mestres da biografia antiga vêm do 

mundo romano: Plutarco e Suetônio, ambos do século I d.C.. Foi pelo modelos dos 

seus trabalhos – como Vidas paralelas, de Plutarco, que narra os vícios e virtudes de 

nobres e  religiosos – que o gênero biográfico se cristalizou na sua especificidade. Fo-

ram lidos e citados pelos homens da Renascença. Jean-Jacques Rousseau, no século 

XVIII, escreve, em As confissões, um marco inaugural do gênero confessional: “Plu-

tarco tornou-se meu passatempo preferido. O prazer que eu sentia ao relê-lo incansa-

velmente curou-me um pouco da doença dos romances” (ROSSEAU apud DOSSE, 

2015, p. 126). O livro também foi leitura assídua de Lima Barreto durante sua segun-

da internação no Hospital Nacional dos Alienados, em 1919, conforme anotação em 

seu Diário do hospício (2010) . 9

Tornaram-se populares as hagiografias, vidas escritas de santos, e as vidas de 

cavaleiros, a biografia cavaleiresca, fortemente ligada ao gênero épico. Inspirada nas 

trovas e canções de gesta, é um gênero de tensão constante entre a história e a ficção – 

 Encomium é a designação de um gênero popular na Antiguidade, o elogio fúnebre.8

 A anotação abre a parte VI do Diário do hospício: “Hoje é segunda-feira. Passei-a mais entediado do 9

que nunca. Li o Plutarco, mas não tive ânimo de acabar com a leitura da vida de Pelópidas. Mais ou 
menos, releio esta célebre obra, porque aos dezoito anos fiz uma leitura dela apressada e salteada. Nnao 
tem o mesmo sabor, a que faço agora, como tinha de delícia a primeira. Observo que Plutarco põe mui-
to a intervenção dos deuses nas proezas felizes dos seus heróis, há relações de predicações ingênuas 
que, apesar de tudo, nos fazem rir, mesmo a mim que sou supersticioso” (BARRETO, 2010, p. 85).
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manifestações do maravilhoso acompanhando cenas de batalha e grandes feitos de 

armas. Vale mencionar que no ensaio Hagiografias, Flora Süssekind recupera a carac-

terística canonizante dessas hagiografias para comparar com o exercício contemporâ-

neo da crítica de cultura no Brasil, especialmente na construção da imagem de músi-

cos e poetas populares.  

Há a construção frequente (mesmo quando se produzem hagiografi-
as malditas) de algo próximo às história de santos quanto se toma 
qualquer um deles como objeto de estudo. São vidas impregnadas, a 
posteriori, da intencionalidade, são destinos nos quais se enxerga, 
nos mínimos detalhes, a marca da excepcionalidade (…). Eleitos 
cujas obras são vistas como de eleitos também. Nesse sentido a 
perspectiva crítica parece se deixar contaminar quase sempre por 
esse dado. Hagiolátrico inicial. O que é no mínimo desconfortável. 
(…) Mudam os santos, mantém-se, porém, lógica hagiografia seme-
lhante.  (SÜSSEKIND, 2007, p. 29-33) 

A partir do século XVI, os primórdios da era moderna davam os primeiros si-

nais do movimento de individualização, mas os relatos biográficos ainda respondiam 

aos modelos da Antiguidade.  

Com base no modelo antigo, todo período do Renascimento procura 
encontrar os caminhos exemplares na perspectiva de uma difusão 
das virtudes. As biografias ficam, assim, permeadas por uma filoso-
fia moral cujos valores se autonomizam com respeito aos preceitos 
cidadãos (...) O principal valor é a honra, que engloba ao mesmo 
tempo a virtude, seu reconhecimento e sua recompensa (DOSSE, 
2015, p. 155). 

Maquiavel escreve Vida de Castrucio Castracani, “atento às discordâncias en-

tre o caráter épico adquirido pelas vidas do passado e a natureza ainda incompleta dos 

exemplos tomados à sua época” (DOSSE, 2015, p.156), e, ainda que não se compro-

metesse com detalhes factuais da carreira do biografado, o autor evocou aspectos ne-

gativos na sua vida, desconstruindo sua forma hegemônica.  Eram os primeiros sinais. 

No século XVII, a ruptura moderna se aprofundou, mas a concentração de po-

deres nas realezas ainda moldava o olhar antes os indivíduos excepcionais, sobretudo 

o rei, que já carregava um historiógrafo consigo – a exemplo de Luís XIV. “Tudo deve 

ocorrer como se o poder absoluto contasse sua própria história a expensas do desapa-

recimento do sujeito historiador, da ausência do “eu”, substituído por um “ele” graças 

ao qual o historiador se torna um simulacro do rei” (DOSSE, 2015, p. 159).  
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Mas a ruptura moderna era mais forte e os biógrafos começaram a acompanhar 

a evolução no sentido de uma individualização da escrita das vidas.  

A Revolução Francesa não poderia renegar a si própria retomando o mito he-

róico tal qual era na Antiguidade – precisava dar-lhe novos significados. Era a “crise 

do herói”, que começou a se agravar no período, com o progresso dos valores liberais 

e democráticos e do aprofundamento das tensões sociais.  

No século XIX, o herói quase divino ia cedendo espaço ao homem comum. 

Em 1724, Montesquieu já demonstrava o desejo de inverter o sentido da glorificação 

excessiva: “Nascidos para a mediocridade, somos esmagados pelos espíritos sublimes. 

O homem fica acima da humanidade à custa dos demais” (MONTESQUIEU, apud 

DOSSE, 2015, p.167). Em 1735, Voltaire escreveu a seu amigo Thiériot sobre um re-

lato excessivamente militarista do reinado de Luís XIV: “Para mim os grandes ho-

mens vêm em primeiro lugar e os heróis, em último. Chamo grandes homens àqueles 

que se superaram no útil e no agradável” (VOLTAIRE apud DOSSE, 2015, p. 166).  

A opinião pública passou a ser ouvida, e houve um fortalecimento dos perso-

nagens secundários. Ainda que a figura do exemplar não tenha desaparecido por com-

pleto, foi notório o esforço de inventariar as vidas de quem alcançou notoriedade em 

suas esferas de competência, articulando individualidade e exemplaridade. “No mun-

do moderno, o gênero biográfico tenderá a abordagem do íntimo, do privado, pelo 

menos de um ser que, mesmo aparecendo em público, não se define apenas pelas 

ações e palavras que realiza e profere nesse espaço” (JUNIOR, 2012, p. 19). E a bio-

grafia foi ganhando espaço como subdisciplina auxiliar da história,  ainda que subju-

gada ao ofício tido como mais nobre do historiador. 

Ao longo do século XIX, a biografia se portou bem, mas ainda como subgêne-

ro da história, que vivia seu século de ouro, com a consolidação da disciplina e a pro-

fissionalização do ofício do historiador. A biografia cresceu conforme a história ga-

nhou importância, principalmente no âmbito popular, das grandes tiragens, como um 

parente pobre, relegado a alguns profissionais sem prestígio intelectual, com o objeti-
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vo de “facilitar, no futuro, a tarefa do historiador, e satisfazer, no presente, uma curio-

sidade legítima” (VAPEREAU apud DOSSE, 2015, p. 170).  

Assim como outros gêneros forjados ou consolidados na Modernidade, como a 

crônica e o relato de viagem, a biografia tomou fôlego novo no final do século XIX. 

“A visão do público se tornou mais apurada. (…) O biógrafo conquistou certa mar-

gem de liberdade. Pelo menos ele já podia insinuar a presença de rugas e cicatrizes no 

rosto do ilustre morto” (WOOLF, 2015, p. 119). Uma evolução que glorificou valores 

que eram mais os do “grande homem” do que os do herói. 

Esta emergência do indivíduo como modelo de subjetividade preva-
lecente é responsável pela afirmação dos saberes psi, com a emer-
gência da psicologia e da psicanálise, no século XIX, como campos 
distintos e autônomos do saber, voltados para o conhecimento e tra-
tamento desse Eu que se individualiza e passa a ser pensado como 
tendo uma historicidade própria e uma constituição que se deve ex-
plicar tomando o elemento biográfico como decisivo (JUNIOR, 
2012, p. 22). 

E logo o foco passou a ser o artista, pela capacidade de criar e entreter uma 

relação especial com o belo, a exemplo da pintura e da música. Com as biografias de 

grandes nomes das artes, impôs-se a separação entre vida e obra, entre trajetória e 

produção estética, e a escrita biográfica começou a experimentar uma descentraliza-

ção no sujeito para percebê-lo como representativo de uma perspectiva mais ampla, 

sociológica, filosófica, o indivíduo como representante do coletivo. Essa virada que o 

gênero empreende no século XIX para o século XX, François Dosse (2015) chamou 

de era da “biografia modal”.  

A virada, no entanto, rendeu um eclipse: o prestígio da História trazia a rebote 

o da Sociologia. Isso ofuscava ainda mais os textos biográficos, mesmo os trabalhos 

mais sérios, que fugiam das formulas fáceis, embebidas em sangue, sexo, fofocas de 

alcova, intrigas, anedotas. A revista Annales d’Histoire Économique et Sociale, fun-

dada por Marc Bloch e Lucien Febvre, em 1929, e a École Pratique des Hautes Étu-

des, em 1948, questionariam a história política que até então vigorava, imputando-lhe 

um caráter elitista, individualista, factual e subjetivo, priorizando uma história focada 

nas relações estruturais duráveis nos coletivos, não apenas nos acidentes de conjuntu-

ra perpetrados por indivíduos. O comportamento coletivo tinha muito mais importân-
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cia para os historiadores da “Escola de Annales”, como o grupo ficou conhecido, do 

que as iniciativas isoladas, individuais. Eram as relações de trabalho e produção que 

importavam, não só regimes políticos e eventos históricos. “Era fundamental identifi-

car as relações que, independentemente das percepções e das intenções dos indivídu-

os, comandam os mecanismos econômicos, organizam as relações sociais, engendram 

as formas de discurso” (FERREIRA, 2012, p. 8).  

Com a desvalorização do indivíduo, caíam também os usos dos relatos pesso-

ais, das histórias de vida das biografias. De 1929 a 1976, a revista Annales reservou 

menos de 1% dos seus artigos a biografias. Outro fator determinante para o desprestí-

gio das biografias foi o próprio marxismo, que tampouco reservava às lógicas indivi-

duais um destaque significativo – o gênero biográfico era parente da velha burguesia e 

mascarava as lutas de classes. O crítico literário marxista Geoge Lukàcs (2011) escre-

veu em 1936 um texto de críticas ao gênero biográfico, “incapaz de resgatar a riqueza 

e a complexidade do mundo real”, que foi publicado no livro O romance histórico, de 

1947. 

Mesmo a biografia da vida mais consciente e metodicamente plane-
jada é repleta de acasos impossíveis de figurar. Determinado acon-
tecimento biográfico sempre traz consigo traços inapropriados à 
figuração sensível. Para dar a esses traços uma forma ficcional cor-
respondente ao que foram na realidade para o autor, é preciso inven-
tar um acontecimento novo. Os conflitos dramáticos nem sempre se 
resolvem exteriormente de um modo que corresponda a seu signifi-
cado interno. (LUKÀCS, 2011, p. 367) 

E os acontecimentos novos, para Lukàcs, não raramente se davam a exaltar os 

retratados, em uma tentativa de fazer com que eles, “equilibrando-se na ponta dos pés, 

pareçam maiores do que são”(LUKÀCS, 2011, p. 382). No texto, o crítico marxista  

lançava um argumento que mais tarde seria também trabalhado por Virginia Woolf: 

para ele, o modismo das biografias representava “decerto um nível muito elevado das 

Letras, mas não era arte” (LUKÀCS, 2011, p. 371). 

Em 1939, Virginia Woolf escreveu um artigo publicado na revista americana 

Atlantic Monthly que pôs em xeque a pretensão artística do gênero biográfico, “A arte 

da biografia” (2015). Virginia mostra que o biógrafo está  sempre limitado por fatos, e 

pela razão de tais fatos estarem sempre sujeitos à interpretação do biógrafo, ou da 
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compreensão da época – “O que já foi considerado um pecado agora é tido, à luz dos 

fatos para nós conquistados pelos psicólogos, como infortúnio, talvez uma curiosida-

de” (WOOLF, 2015, p. 118) – o biógrafo constrói seu personagem com material pere-

cível demais para a imortalidade, ao contrário dos personagens de ficção.  

 A imaginação do artista, em sua intensidade máxima, elimina o que 
há de perecível nos fatos; ele constrói com o que é durável; mas o 
biografo tem de aceitar o perecível, construir com isso, embuti-lo no 
próprio arcabouço do seu trabalho. E assim chegamos à conclusão 
de que ele é um artesão, não um artista; e sua obra não é uma obra 
de arte, mas algo que se situa bem de permeio (WOOLF, 2015, p. 
119). 

Em 1963, com Sobre Racine, Roland Barthes (2008) lançou uma discussão 

crucial ao gênero biográfico. Ele sugeriu renunciar ao indivíduo Jean Racine, drama-

turgo clássico francês, para analisá-lo dentro de uma história literária francesa a partir 

de um quadro que misturava métodos linguísticos, psicanalíticos, antropológicos – 

uma forma que reconciliaria o gênero biográfico com os métodos científicos. O estru-

turalismo ganharia força nos debates literários a partir de 1966, esvaziando a lógica 

biográfica de sentido.  

Numa de suas muitas quebras conceituais, no entanto, Barthes evoca a possibi-

lidade de uma escrita de vida que não fosse biográfica, mas biografemática – no lugar 

do modo linear de se contar uma vida, a imagem de uma constelação: contar traços 

específicos do retratado que o tornassem único entre outros. O biografema, conceito a 

ser mais bem explorado no próximo capítulo, surge como uma possibilidade de escrita 

de vida que pode evitar os principais problemas do gênero biográfico: a proximidade 

excessiva entre biógrafo e biografado, o que pode clivar a relação de um encantamen-

to afetuoso e/ou intelectual que contaminaria a narrativa; a pretensa intenção totali-

zante da história do biografado; o preenchimento de vazios da trajetória com aspectos 

inventados, como sublinhou Lukàcs, recaindo numa exaltação desfigurante. Isso por-

que a premissa do biografema é não obedecer a uma lógica linear, mas a uma lógica 

rizomática, pulverizada, donde partem de um mesmo personagem os muitos biogra-

femas que, em conjunto, constroem sua singularidade. 

Em 1986, o gênero sofreu nova inflexão: o sociólogo francês Pierre Bourdieu 

publicou o ensaio A ilusão biográfica (2006), que questiona a validade do princípio 
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biográfico em si mesmo. Para Bourdieu, a concepção de “história de vida” guarda 

consigo algumas ilusões oriundas da modernidade, e que ainda permeiam a lógica dos 

estudos nas ciências humanas. Uma grande ilusão diz respeito à vida como uma histó-

ria passível de ser relatada, como um encaminhamento de acontecimentos lineares 

delimitado por um começo (estreia) e um fim, um “término” ou “finalidade”. De 

acordo com o autor, a concepção de uma vida como “uma estrada, um caminho, com 

suas encruzilhadas e emboscadas, um cursus, um percurso orientado, que tem um co-

meço, etapas e um fim” (BOURDIEU, 2006, p.183) tende ou pretende a uma criação 

artificial de sentido, que talvez seja “conformar-se com uma ilusão retórica, uma re-

presentação comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não 

deixa de reforçar” (BOURDIEU, 2006, p.185). Ele chegou a classificar o biografismo 

como “absurdo”:  

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si sufici-
ente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a 
associação a um “sujeito” cuja constância certamente não é senão 
aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar ex-
plicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura 
da rede, a matriz de relações objetivas entre as diferentes estações 
(BOURDIEU, 2006, p.189-190). 

Quando Bourdieu relatou sua própria trajetória, em 2001, “para se prevenir 

contra possíveis biógrafos” (BOURDIEU apud DOSSE, 2015, p. 209), se recusou a 

chamar o texto de biografia, gênero que, para ele, não faz o menor sentido. Uma pers-

pectiva linear da vida indica uma “cronologia”, uma verdade lógica discursiva que 

permite ao indivíduo observar uma vida em retrospectiva,  identificando “causas” e 

forjando “efeitos”. E o que acontece, sugere Bourdieu, é um sufocamento da vida em 

seu devir, uma limitação das suas possibilidades de criação e reinvenção.  

Foi no decurso dos anos 80, em meio aos debates da micro-história, estudos 

culturais e em meio a uma revalorização do sujeito – deslocando-se o interesse das 

estruturas para as redes – que a biografia começa a se reestabelecer. Ela derrubou o 

“muro” que a separava da história, ganhou a confiança de editores e viu explodir to-

das suas possibilidades na academia e livrarias.  

O que antes as desqualificava passou a ser um trunfo, pois o gênero 
biográfico está à altura de abrir as portas ao conjunto das ciências 
humanas e literárias graças à sua receptividade. Tornam-se possíveis 
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a prática de estudos transversais e o diálogo entre universos de in-
terpretações diferentes (DOSSE, 2015, p. 17).  

Com o resgate do debate sobre o Estado e a extensão do domínio da ação polí-

tica na história cultural, entendendo o político como “locus privilegiado de articulação 

do social e de sua representação”(FERREIRA, 2012, p. 8), foram trazidas à tona al-

ternativas importantes para a revalorização das ações dos atores da sociedade, do pa-

pel do sujeito na história. A biografia deixava de contar a história dos sujeitos isola-

damente para contar a história de uma época vista através de um indivíduo. O indiví-

duo se tornava uma espécie de vaso comunicante de sua era, com líquidos vindos de 

correntes de pensamento, movimentos sociais  e fenômenos estéticos diferentes. Dos-

se (2015) classifica a fase como “idade hermenêutica” da biografia, os tempos atuais, 

no qual ele entende que o gênero incorporou as manifestações de singularidade que 

legitimam a sua transformação num sentido mais reflexivo.  

Na escola da escrita romanesca, os historiadores, sociólogos, antro-
pólogos e psicanalistas transgridem o tabu que até então cercava o 
gênero biográfico. A pergunta sobre o que é o sujeito e os processos 
de subjetivação alimenta essa renovação da escrita biográfica, que a 
nosso ver já entrou na era hermenêutica, a da reflexividade. Já não 
se trata de identificá-la, mas de proceder a uma abordagem do outro 
como, ao mesmo tempo, um alter ego e uma entidade diversa. 
(DOSSE, 2015, p. 229) 

Da biografia existencialista de Sartre em meados dos anos 60 ao advento da 

micro-história, com Carlo Ginzburg, em 1980, o que se assiste é uma avalanche de 

exemplos e práticas do gênero, tantos quantas foram seus questionamentos. Como 

formula Durval Muniz de Albuquerque Junior, a biografia não cessa de ser assombra-

da por uma ilusão retrospectiva e referencial: 

(…) dois pressupostos que serão questionados por vários saberes no 
século XX. Primeiro, o pressuposto da continuidade do indivíduo, 
de seu espírito, de sua personalidade, de sua psique, de seu caráter, 
conceitos distintos que serão manejados pelo discurso biográfico, 
que apontam todos, no entanto, para essa ilusão de que haveria uma 
essência (…). Segundo, o de que o mesmo nome aloja-se sempre 
uma mesma subjetividade, de que o indivíduo é no presente o que já 
enunciava no passado, que o passado explica o presente, que há um 
contínuo que atravessa cada ação e cada palavra do indivíduo que se 
biografa (JUNIOR, 2012, p. 25). 

Luciano Bedin da Costa lembra que a biografia na contemporaneidade tornou-

se um problema biopolítico: 
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Ao ser assediada por ranços axiológicos, tendenciosos e aliciantes, 
por ordens logocêntricas, morais e ideológicas, a escrita biográfica 
torna-se uma estratégia política. Além de apresentar a vida de um 
outro, a biografia acaba sendo a expressão daquilo que se entende e 
se quer acerca da vida. Nesse sentido, o problema da biografia é 
sobretudo um problema biopolítico. Tomando como critério o 
método de dramatização de Nietzsche (Deleuze, 1976), o leitor de 
uma biografia deve também perguntar pelas forças que estão em 
jogo nesta vida grafada. Ao invés de se contentar com o que a bi-
ografia diz, o leitor coloca diante do texto outras perguntas: Quem 
quer esta vida? De onde se escreve esta vida? Por que esta e não 
outra vida? (COSTA, 2010, p. 121) 

Nesse sentido, é importante refletir sobre a quantidade de biografias de perso-

nalidades que inundam o mercado, campeãs de vendas, e como se dão seus processos 

de escolha, produção, edição e comercialização. O setor de biografias, autobiografias 

e livros de memórias teve, em 2017, alta de vendas de 23,4% em relação a 2016, num 

mercado com perspectiva de crescimento de apenas 6% para 2018 . Nos Estados 10

Unidos, país que viu o setor de biografias disparar junto com seu mercado editorial no 

pós-guerra, em 1950 , as biografias adultas representavam 23% do mercado de não-11

ficção em 2017 – enquanto as biografias juvenis, no mesmo ano, cresceram 26% em 

relação a 2016 . O ano de 2017 foi um momento e tanto para o segmento nos dois 12

países. O sucesso do gênero, na cola dos livros de autoajuda na lista de best-sellers 

pode indicar um sintoma social, segundo Hisgail (1997): “Assim como alguns procu-

ram nos livros de autoajuda um mestre que lhes diga o que fazer, outros necessitam se 

identificar com pessoas que deram certo na vida”. Dosse (2015) elenca as razões pelas 

quais as biografias despertam tanto interesse atualmente: “A humanização das ciênci-

as do homem, a era da testemunha, a busca de uma unidade entre o pensar e o existir, 

 Dados da Nielsen Bookscan reproduzidos pelo jornal Folha de S. Paulo em edição de 18 de janeiro 10

de 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/01/1950124-livros-de-memori-
as-fazem-vendas-de-biografias-dispararem-no-pais.shtml  

 De acordo com John Tebbel, no livro Between covers: the rise and transformation of book pu11 -
blishing in America, naquele período, “no other American business (book publishing) has changed so 
completely so quickly” (TEBBEL, 1987, p. 462). 

 De acordo com a nota publicada pelo Publishers Weekly em 19 de janeiro de 2018,  12

“The juvenile nonfiction category increased the most of any segment in the year (8%), led by the bio-
graphies/autobiographies subcategory, in which units were up 26% from 2016.” Disponível em: https://
www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/75877-nonfiction-categori-
es-continued-to-grow-in-2017.html 
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o requestionamento dos sistemas holistas, assim como a perda de capacidade estrutu-

rante dos grandes paradigmas” (DOSSE, 2015, p. 406). 

A sua problematização parece lhe dar ainda mais fôlego. Em “O espaço bio-

gráfico: dilemas da subjetividade contemporânea”, Leonor Arfuch (2010) investiga a 

“obsessão por deixar impressões, rastros, inscrições, dessa ênfase na singularidade, 

que é ao mesmo tempo busca de transcendência” (ARFUCH, 2010, p. 15). Para a au-

tora, mais do que falar sobre o biográfico, está em disputa na contemporaneidade o 

“espaço biográfico”, essa mancha elástica que engloba a pluralidade de narrativas que 

compõem uma vida, o múltiplo daquilo que é autobiográfico,  e que transcende os 

âmbitos de intimidade: o híbrido ocupado tanto por biografias, autobiografias, confis-

sões, memórias, diários íntimos, correspondências, quanto por entrevistas, conversas, 

perfis, anedotários, testemunhos, talk shows, reality shows: “No horizonte midiático, a 

lógica informativa do 'isso aconteceu’ , aplicável a todo registro, fez da vida, e, con-

sequentemente, da própria experiência,  um núcleo essencial de tematização” (AR-

FUCH, 2010, p.15). Ela identifica nesta prática o estímulo daquilo que chama de 

“mito do eu”: 

O espaço biográfico, tal qual o concebemos, não somente alimenta-
rá o “mito do eu”como exaltação narcisista ou voyeurismo – tonali-
dades presentes em muitas de suas formas – , mas operará, priorita-
riamente, como ordem narrativa e orientação ética nessa modeliza-
ção de hábitos, costumes, sentimentos e práticas, que é constitutiva 
da ordem social” (ARFUCH, 2010, p. 32). 

Para Arfuch, o problema maior do advento e fixação desse desejo do biográfi-

co, portanto, já não é apenas a exaltação do retratado e seu descolamento dos conflitos 

sociais, como apontou a crítica marxista de Lukàcs; tampouco o fato de ser feito com 

matéria perecível, como concluiu Virginia Woolf; ou a impossibilidade de representa-

ção fidedigna, como indicou Bourdieu. Numa perspectiva mais atual, Arfuch levanta 

o problema do narcisismo que vem a rebote, um narcisismo que determina uma reori-

entação ética nas relações sociais, à medida que as pessoas vão reconfigurando seus 

modos de ser e estar no mundo de acordo com as possibilidades de registro. Escrever 

uma vida, contemporaneamente, também quer dizer inventar um problema sociológi-

co, o que é muito diferente de resolver um problema histórico, se pensarmos nos an-

seios biográficos na idade moderna, ou de perpetuar um juízo moral, se lembrarmos 
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do que acontecia com os relatos de vidas na Antiguidade. Escrever uma vida é arcar 

com uma série de impossibilidades, riscos e dependências, exercício que falha tanto 

quanto resiste – haja visto a potência comercial da sua monta.  

Ao construir e ver desconstruir a figura de heróis, ao popularizar-se pelas pe-

nas de não-historiadores, esgarçando-se nas grandes tiragens de jornais, ao se friccio-

nar com outros gêneros da escrita e com as exigências factuais da história e da socio-

logia, ao suportar o eclipse do século XIX e voltar criando polêmica em meados do 

século XX, experimentando interesse crescente até hoje, a biografia que resiste é um 

gênero de fronteira – estabelecido, cada vez mais popular, mas  condenado a esse en-

tre-lugar, que o expõe a críticas e cobranças constantes, mas que também o renova. 

Uma renovação que acontece em seus próprios desdobramentos, que vão dos cruza-

mentos com outras linguagens, como a fotografia, o cinema, transformando-se em 

documentários biográficos e ensaios visuais, fotobiografias, romances e séries de TV,  

até a recepção à transversalidade de disciplinas.  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2. O biografema como estratégia biográfica 

Há muitas formas de se escrever uma vida. Nesse movimento recente de apro-

ximação da biografia com a história,  como vimos no capítulo anterior, tornam-se po-

pulares as biografias mais comerciais, de personalidades públicas, editadas em bro-

chura, com muitas fotos, em que o autor almeja contar uma vida do início ao fim, nar-

rando cenas de nascimento e morte, eventos marcantes, recuperando a genealogia da 

família, descrevendo ambientes afetivos – tudo temperado com alguma polêmica ou 

novidade acerca do retratado. Sobre essa popularização do gênero, especialmente em 

relação às biografias de escritores, o crítico John Updike estabeleceu, em artigo publi-

cado no The New York Review of Books , duas tipologias: a relação ora reverencial 13

do biógrafo, que faz pesadas biografias de modo a encampar o tamanho do seu tribu-

to, estendendo a possibilidade de intimidade com o autor que se ama, a exemplo do 

que George D. Painter fez com Marcel Proust; ora polemista, aquelas que ridiculari-

zam seus retratados, mostrando suas facetas mais íntimas e constrangedoras – como 

Claire Bloom (ex-mulher de Philip Roth), sobre sua neurastenia, traições e 

vinganças,;Paul Theroux expondo traços racistas e misóginos de conversas privadas 

que teve com V.S. Naipaul etc. “The biography becomes, then, a way of reexperien-

cing the novel, with a closeness, and a delight in seeing imagined details conjured 

back into real ones” (UPDIKE, 1999). 

São exemplos alguns hits do mercado mundial, como The iron lady: Margaret 
Tatcher (John Campbell, 2000); Churchill (Roy Jenkins, 2001) ou Steve Jobs (Walter 

Isaacson, 2011). No momento em que escrevo esse capítulo, a biografia da ex-primei-

ra dama americana Michelle Obama (Minha história, 2018) é lançada simultaneamen-

te em diversos países, num esquema de marketing que fez com que a obra fosse alar-

deada na capa de todos os suplementos culturais na mesma semana, alcançando o 

primeiro  lugar da lista de mais vendidos da Publishers Weekly , publicação que faz 14

esse tipo de levantamento semanalmente nos Estados Unidos, um dos maiores merca-

dos de biografias do mundo. Um bom termômetro para este tipo de publicação são as 

 O artigo “One cheer for literary biography” foi publicado no dia 4 de fevereiro de 1999 no The New 13

York Review of Books. Disponível em: https://www.nybooks.com/articles/1999/02/04/one-cheer-for-literary-
biography/?printpage=true Acesso em 16/03/2019.

 O site da publicação Publishers Weekly faz balanços de vendagens semanalmente. Disponível em: 14

https://www.publishersweekly.com/ Acesso em 11/01/2019. 
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livrarias de aeroporto, cheias de biografias de esportistas, empresários e políticos nas 

vitrines.  

Entre biografias brasileiras mais recentes – e não necessariamente alinhadas 

ao perfil descrito acima – chama a atenção uma particularidade editorial em comum: 
os títulos priorizarem um aposto que resuma o biografado. Um rótulo, o que dá uma 

pista sobre como o mercado editorial vê o leitor de biografias: alguém que precisa ser 

convencido, numa micro-narrativa (o aposto) a ler a macro-narrativa (o livro). Tomo 

exemplos aleatórios da estante: Vianinha, cúmplice da paixão (Dênis de Moraes, 

1991); Rubem Braga, um cigano fazendeiro do ar (Marco Antônio de Carvalho, 

2007); O anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues (Ruy Castro, 1992); Paulo 

Leminski, o bandido que sabia latim, (Toninho Vaz, 2001); Quelé, a voz da cor: bio-

grafia de Clementina de Jesus (Raquel Munhoz, 2017); Lima Barreto, triste visioná-

rio (Lilia Schwarcz, 2017).  

A partir dos anos 2000, também tornaram-se mais populares mundialmente os 
documentários e séries de TV biográficos. Diferentemente dos modelos comerciais 

supracitados, no entanto, e até por particularidades da linguagem e narrativa cinema-

tográfica, esses produtos tendiam a recortar um período específico da vida do retrata-

do. No ensaio “Grafias de vida – a morte”, Silviano Santiago (2015) observa esse 

movimento, que chama de “fragmentação da grafia de vida”. Em vez de assistir a um 

longo relato cronológico da vida de figuras célebres como Madame Satã, Che Gueva-

ra ou Truman Capote, em filmes como Madame Satã (Karim Aïnouz, 2002); Diários 

de motocicleta (Walter Salles, 2004); e Capote (Bennet Miller, 2005), o espectador vê 

a versão de uma fase específica na vida de cada um, no caso, a juventude do gay mar-

ginal carioca; as primeiras viagens do futuro revolucionário e os bastidores da pesqui-
sa do livro A sangue frio. “Atentando para o fato de que o foco de luz a torna simbóli-

ca de todo um percurso de vida” (SANTIAGO, 2015, p. 15). 

Sobre a maneira de escrita de vida que prioriza a parte, e não o todo, o biógra-

fo André Maurois, em uma conferência proferida na Inglaterra em 1928, atribuiu ao 

caráter artístico de quem escreve a biografia a seleção adequada das partes tratadas, 

para não se abarrotar com o inútil.  
Também aí deverá, como artista, dar mostras de discernimento e 
valorizar os fatos significativos que às vezes parecem elementos 
marginais: os menores detalhes são, frequentemente, os mais inte-
ressantes (…) O biógrafo, como o romancista, deve 'expor’, não 
'impor' (MAUROIS, apud DOSSE, 2015, p. 56). 
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Em 1896, Marcel Schwob (1997) já havia evocado o aspecto artístico nessa 

seleção. No prefácio do livro Vidas imaginárias  , ele faz uma defesa do biógrafo que 15

elege detalhes que fossem únicos do biografado, priorizando aspectos peculiares que 

dão a ele vida e particularidade. Em contraponto à postura erudita da ciência histórica, 
que ele faz crer que enuncia generalizações, a arte é o que trata do singular, “está no 

oposto das ideias gerais, só descreve o individual, só deseja o único”: 

Que um certo homem tivesse o nariz torto, um olho mais alto que o 
outro, a articulação do braço nodosa, que tivesse o costume de co-
mer a uma certa hora um peito de frango, que preferisse o malvasia 
ao Château-margaux, eis o que não tem paralelo no mundo (...) As 
ideias dos grandes homens são o patrimônio comum da humanida-
de: cada um deles só possui realmente suas bizarrias (1997, p. 13) 

Assim, pondo em prática seu manifesto na coleção de biografias inventadas, 

ao contar a vida do assassino William Burke, por exemplo, o narrador lembra o fato 

de as circunstâncias nas quais assassinava suas vítimas carregarem a “fantasia feérica” 

da ilha em que nascera, a Irlanda, detalhando o que havia de único no seu método de 

morte: perambular pelas ruas à caça de estranhos, até lhes fazer “perguntas sobre os 

incidentes mais surpreendentes de sua existência” (SCHWOB, 1997, p. 177). Da vida 

do poeta Lucrécio, ao descrever sua enamorada, diz que ela “Tinha uma maneira es-
tranha de levantar um dedo e balançar a cabeça. (…) Em vez de tecer a lã, ela os des-

fiava pacientemente em pequenos flocos que esvoaçavam à sua volta” (SCHWOB, 

1997, p. 56). Sobre o romancista Petrônio, o narrador conta que nasceu “naqueles dias 

em que dançarinos vestidos com roupas verdes faziam passar leitões treinados através 

de círculos de fogo (…)” (SCHWOB, 1997, p. 67). 

Se “todo indivíduo só vale por aquilo que o singulariza” (DOSSE, 2015, p. 

57), chegamos à noção latente do que Barthes (1971) forjou como biografema em 

Sade, Fourier, Loyola em 1971, conceito amadurecido em A câmara clara, em 1980.  

Apesar de em 1963 ter causado discussão efervescente no ambiente literato 

francês com Sobre Racine (1963) – reunião de ensaios entre os quais propõe o aban-
dono da dimensão biográfica do dramaturgo Jean Racine (1639-1699) para analisar 

exclusivamente sua linguagem, o que culminou em toda uma discussão sobre uma 

 “Em todas as partes do mundo há devotos de Marcel Schwob que constituem pequenas sociedades 15

secretas”, escreve Jorge Luis Borges (2007) na apresentação da sua História universal da infâmia 
(1935), que admite ter sido inspirada na coleção de biografias inventadas de Vidas imaginárias (1896). 
Há uma dedicatória de Alfred Jarry a Schwob em Ubu Rei; inspirado em Schwob, Roberto Bolaño es-
creve La literatura nazi en America (1996). Silviano Santiago também conta a história de seu fascínio 
pelo livro no artigo “A sociedade secreta dos biógrafos”, incluída na coletânea Aos sábados, pela ma-
nhã (2013).
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nova proposta de crítica literária – Barthes formula em 1971 o conceito que parece 

contradizê-lo à primeira vista. E sobre esta possível contradição, que Leyla Perrone-

Moisés (2012) identificou como uma “inconstância” apontada por seus críticos, ela 

argumenta que Barthes é um escritor vivo, cuja obra nunca esteve fechada:  
Mesmo os que aceitam uma crítica de base marxista, psicanalítica, 
fenomenológica, estilística, estruturalista e semiológica relutam por 
vezes a aceitar esse crítico que assume todas essas posições, alter-
nadamente ou ao mesmo tempo. Em nome de um purismo ideológi-
co irrealizável e indesejável numa verdadeira crítica, acusam 
Barthes de charlatanismo e de inconstância [...] O estruturalismo 
literário de Barthes não é ortodoxo, como não o foram suas  utiliza-
ções do marxismo e da psicanálise (MOISÉS, 2012, p.26). 

O retorno progressivo do sujeito nos anos 70 havia permitido a ele “livrar-se 

de sua carapaça teórica, que o impedia de dar livre curso ao prazer da escrita” (DOS-

SE, 2015, p. 306). Barthes (1977) revisita o sujeito: em Sade, Fourier, Loyola (1977) 

ele traça um paralelo entre um escritor “maldito”, Marquês de Sade; um filósofo 

“utopista”, Charles Fourier; e um “santo jesuíta”, Inácio de Loyola. Barthes (1977) 

viu neles fundadores de linguagens em seus campos de estudo: a língua do prazer eró-

tico, a língua da felicidade social, e a língua da interpelação divina. Os três estão, aos 

olhos de Barthes (1977), de uma forma semelhante, produzindo Texto, “ou seja, sa-

bem substituir a trivialidade do estilo (tal como podemos encontrá-la em grandes es-

critores) pelo volume da escritura” (BARTHES, 1977, p.10).  
E se o Texto – não apenas o que é elaborado por cada um deles, mas todo texto 

oriundo dessa escrita – é um “objeto de prazer”, que “transmigra dentro da nossa 

vida”, produzindo uma “co-existência” (BARTHES, 1977, p.11), aos olhos de 

Barthes, a medida de prazer de um texto é quando sentimos que podemos viver com o 

autor. “Não se trata de se tornar sádico ou orgiástico como Sade (...) se trata de trans-

ferir ao nosso cotidiano fragmentos de fórmulas surgidos do texto admirado – se trata 

de falar esse texto, não de representá-lo” (BARTHES, 1977, p.12). É o prazer do texto 

que determina um suposto “retorno” do autor: 
O autor que volta não é verdadeiramente o que tem sido identificado 
por nossas instituições, não é sequer o herói de uma biografia. O 
autor que emerge do seu texto não tem unidade, é um mero plural de 
encantamentos, a parada de alguns tênues pormenores, (...) não é 
uma pessoa, é um corpo (BARTHES, 1977, p.12). 

São os detalhes  que compõem o autor, conclui Barthes (1977). Assim nasce o 

conceito de biografemas, a metonímia a reportar uma vida, esse “plural de encanta-
mentos”. Ele faz uma confissão em meio ao texto: 
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Se fosse escritor, e morto, como gostaria que a minha vida se redu-
zisse, pelos cuidados de um amigável e desenvolto biógrafo, a al-
guns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: 
‘biografemas’, em que a distinção e a mobilidade poderiam deam-
bular fora de qualquer destino e virem contagiar, como átomos vo-
luptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão!; em 
suma, uma vida com espaços vazios, como Proust soube escrever a 
sua, ou então um filme, à moda antiga, onde não há palavras e em 
que o fluxo da imagens (esse flumen orationis, em que talvez con-
sista a ‘porcaria’ da escrita) é entrecortado, como salutares soluços, 
pelo rápido escrito negro do intertítulo, a irrupção desenvolta de um 
outro significante. (BARTHES, 1977, p.13) 

Barthes (1977) forja uma potente estratégia para se pensar a escrita de uma 

vida,  aberta à criação de novas possibilidades de reportá-la.  Trata-se de uma outra 

postura de leitura, seleção e valoração dos signos de vida, que pode provocar novo 
horizonte de expectativas  nos leitores, talvez uma aventura arriscada, quiçá uma ou16 -

sadia acertada. Ele mesmo os pratica em Sade, Fourier, Loyola (1977) listando, ponto 

a ponto, pequenos causos, passagens ou curiosidades da vida de cada um. São como 

pequenas pedras dispostas em círculo para indicar um contorno. Caramella observa 

que nesse exercício Barthes (1971) os refresca: “Autores completamente desgastados 

pela instituição a que pertencem tornam-se novos a partir de sua reescritura biografe-

mática” (1996, p. 21). 

Depois de defender o “prazer do texto” em 1973, Barthes vai caminhando 

mais folgadamente de volta ao sujeito, e a si mesmo, tomando-se como objeto para 

praticar o exercício dos biografemas. Em Roland Barthes por Roland Barthes (2014), 
ele escreve um livro de fragmentos acerca da sua vida, com fotos, comentários, afo-

rismos, descrições de cenas e memórias, avaliações de algumas passagens e aspectos 

de si mesmo, a exemplo das suas costumeiras enxaquecas e  da sua homossexualida-

de. Um exemplo de um dos biografemas: 

A costeleta 
Eis o que fiz um dia com meu corpo: 

 O conceito de “horizonte de expectativas”, forjado pelo teórico da Estética da Recepção Hans Jauss 16

(1994) diz respeito à experiência dos primeiros leitores de uma obra, como podem percebê-la, levando 
em consideração a tradição estética, moral, social, comuns tanto ao autor quanto ao leitor. “Só logra 
seguir produzindo seu efeito na medida em que sua recepção se estenda pelas gerações futuras ou seja 
por elas retomada - na medida, pois, em que haja leitores que novamente se apropriem da obra passada, 
ou autores que desejem imitá-la, sobrepujá-la ou refutá-la. A literatura como acontecimento cumpre-se 
primordialmente no horizonte de expectativa dos leitores, críticos e autores, seus contemporâneos e 
pósteros, ao experienciar a obra. Da objetivação ou não desse horizonte de expectativa dependerá, pois, 
a possibilidade de compreender e apresentar a história da literatura em sua historicidade 
própria" (JAUSS, 1994, p. 26).  
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Em Leysin, em 1945, para me fazerem um pneumotórax extrapleu-
ral, tiraram-me um pedaço de costela, que me foi depois devolvido 
solenemente, enrolado num pouco de gaze cirúrgica (os médicos, 
suíços, é verdade, professavam assim que meu corpo me pertence, 
qualquer que seja o estado despedaçado em que eles mo devolvam: 
sou proprietário de meus ossos, na vida como na morte). Guardei 
durante muito tempo, numa gaveta, esse pedaço de mim mesmo, 
espécie de pênis ósseo análogo à ponta de uma costeleta de  cordei-
ro, não sabendo o que fazer dele, não ousando me livrar dele por 
medo de atentar contra minha pessoa, embora me fosse bastante 
inútil ficar fechado assim numa escrivaninha, em meio a objetos 
“preciosos" tais como velhas chaves, um boletim escolar, o carnê de 
baile nacarado e o porta-cartões de tafetá rosa de minha avó B. E 
depois, um dia, compreendendo que a função de toda gaveta é de 
suavizar, de aclimatar a morte dos objetos, fazendo-os passar por 
uma espécie de lugar piedoso, de capela empoeirada onde, sob pre-
texto de os manter vivos, arranjamo-lhes um tempo decente de triste 
agonia, mas não indo até ousar jogar esse pedaço de mim mesmo na 
lata de lixo comum do prédio, lancei a costeleta e sua gaze do alto 
do balcão, como se estivesse dispersando romanticamente minhas 
próprias cinzas, na rua Servandoni, onde algum cachorro deve ter 
vindo farejá-las. (BARTHES, 2014, p. 74-75) 

O que faz Barthes (2014) neste excerto, nessa pedra disposta entre outras, em 

círculo, a contorná-lo? Ele toma justamente um fragmento do próprio corpo como me-

tonímia de morte: uma costela, alusão quiçá à costela de Adão, que aqui não indica o 
começo de uma vida , como na Bíblia, mas o fim (“lancei a costeleta como se esti17 -

vesse dispersando romanticamente minhas próprias cinzas”). É uma forma original de 

apreender , de um personagem retratado, como ele vê o fim do próprio corpo, a morte. 

No caso, banalizando o fragmento sem vida, que para ele não é mais importante do 

que um molho de chaves ou um boletim escolar, que deve passar por uma espécie de 

purgatório (“arranjamo-lhes um tempo decente de triste agonia”), a gaveta, para ter a 

morte suavizada, apiedada, por essa pequena capela; e depois de velado, o fragmento 

é desprezado com novo gesto pueril, lançado pelo balcão à fome de algum cachorro 

de rua. O fragmento sem vida não o interessa, mesmo sendo seu, não há cerimônia ou 

reverência ao sujeito morto.  
O biografema, tal como escrito, em primeira pessoa, em tom confessional, 

uma história nacarada de metáforas e cadência, ao modo de um pequeno conto, que 

lhe ocorreu provocado por um episódio biográfico factual  (o exame de pneumotórax) 

conta mais sobre o apreço do autor pelo corpo vivo e pulsante do sujeito e sobre seu 

 A referência à costela de Adão indicando princípio de vida, no caso, da vida de Eva, está no Gênesis 17

2, 22: “E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto 
do homem” (Trecho retirado da Bíblia On Line, disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/vc/gn/
2/18-24 Acesso em: 19 de março de 2019). 
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desprezo pelo corpo físico morto, do que sobre a causa do exame ou o sintoma da do-

ença que o levou ao exame, o que talvez fosse mais explorado em um registro biográ-

fico. Esse apreço pelo corpo que socializa é confirmado por trecho de outros biogra-

femas, “O corpo plural”: “(…) sou cativado até o fascínio pelo corpo socializado, o 
corpo mitológico, o corpo artificial (dos travestis japoneses) e o corpo prostituído (o 

do ator)” (BARTHES, 2014, p. 74). E “Meu corpo só existe…”: “Meu corpo só existe 

para mim mesmo sob duas formas correntes: a enxaqueca e a sensualidade 

(…)” (BARTHES, 2014, p. 74). 

Em 1980, Barthes trabalha melhor o conceito em A câmara clara: 
Gosto de certos traços biográficos que, na vida de um escritor, me 
encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de ‘bi-
ografemas’; a Fotografia tem com a História a mesma relação que o 
biografema com a biografia (BARTHES, 1979, p. 51).  

Os biografemas serão, pois, fragmentos que iluminam detalhes, que imprimem 

novas significações no texto. Em vez de percorrer as grandes linhas da historiografia, 

a prática biografemática – a ciência do biografema – volta-se para o detalhe, a potên-

cia do que é ínfimo em uma vida – “o sujeito é disperso, um pouco como as cinzas 
que se atiram ao vento após a morte” (BARTHES, 1977, p. 13). Ou como uma costela 

que se atira do balcão. 

Importante frisar que o sujeito para o qual Barthes “volta” no início dos anos 

70, afetando “um autor que fora um dos mais ferrenhos teóricos da não pertinência 

desse nível de análise” (DOSSE, 2015, p. 307) – volta essa que “se afirma através 

desse gosto declarado pelas escritas de si” (FIGUEIREDO, 2013, p. 23) – no entanto, 

é um sujeito fragmentado, já não é mais o sujeito centrado da modernidade, mas o da 
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pós-modernidade, desestabilizado pelo estilhaçamento em novas identidades culturais, 

como analisou Hall (2006) .   18

A pluralidade lhe cai bem, seu uso abre a porta para a transversalidade das dis-

ciplinas, e dá a chance ao biógrafo de deixar visíveis as tensões contraditórias do bio-
grafado. Na leitura de Régine Robin, que estudou Roland Barthes por Roland 

Barthes, onde o autor pratica tendo a si mesmo como tema, “o biografema faz emergir 

um conjunto de objetos parciais, um infra-saber não categorizado, um 

imaginário” (ROBIN apud FIGUEIREDO, 2013, p. 20). Esse sujeito dividido, segun-

do Barthes, é “uma difração que se visa, uma fragmentação em cujo jogo não resta 

mais nem núcleo principal nem estrutura de sentido: não sou contraditório, sou dis-

perso” (BARTHES apud FIGUEIREDO, 2013, p. 21). 

Como salienta Moisés (1983), ao estabelecer a biografemática, Barthes (1977, 

1979) evoca dois tipos de biografias possíveis: uma biografia-destino, onde todos os 

dados e acontecimentos históricos se ligam, dando sentido ao todo; e um segundo tipo 
biográfico, a biografia-descontínua, que toma para si a própria potência dispersiva do 

biografema, criando outra ordenação – é o leitor quem toma para si a multiplicidade 

de signos que compõem o Texto. “Por seu aspecto sensual, o biografema convida o 

leitor a fantasmar, a compor, com esses fragmentos, um outro texto que é, ao mesmo 

tempo, do autor amado e dele mesmo – leitor” (MOISÉS, 1983, p. 17). 

Décio Pignatari (1996) propõe, a partir desta rede de signos dispersos, o con-

ceito de biodiagrama: um conjunto de biografemas que integram a narrativa de uma 

vida, ao modo de uma teia, pela qual apreende, capta e fagocita a vida de alguém, 

qual uma aranha ante uma mosca. “Podemos então dizer que a operação biográfica, 

ou autobiográfica, implica a coleta de biografemas para a montagem de uma biodia-

 A ideia de um sujeito fragmentado é formulada por Stuart Hall (2006) em A identidade cultural na 18

pós-modernidade, partindo da premissa de que “as velhas identidades, que por tanto tempo estabiliza-
ram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 2006, p. 7). A identidade cultural forjada 
na modernidade se estilhaçou, e novas identidades culturais foram formadas em uma espécie de mosai-
co identitário, com novas paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, 
“que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (Idem, p.9). Hall 
defende que esse “descentramento” se deu a partir de cinco rupturas ocorridas após a segunda metade 
do século XX e que teriam mudado a direção do pensamento moderno, causando o descentramento do 
homem cartesiano: a reinterpretação do pensamento marxista; a descoberta do inconsciente por Freud; 
os trabalhos de Saussure que apresentaram a língua de maneira preexistente ao sujeito, um sistema so-
cial e não individual; Foucault, em seus trabalhos, produzindo uma espécie de “genealogia do sujeito 
moderno” e descrevendo a estrutura do “poder disciplinar” próprios das instituições pós-modernas; e o 
impacto do feminismo como crítica teórica e como movimento social. Todo este cenário de mudanças e 
rupturas das antigas tradições marca a vulnerabilidade das identidades sociais. O homem da pós-mo-
dernidade é composto por uma rede complexa de identidades que emergem nos movimentos sociais 
(Ibidem).
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gramação” (PIGNATARI, 1996, p. 13). É curioso relembrar as imagens metafóricas 

que já surgiram para induzir a compreensão do conceito barthesiano: uma constela-

ção, um círculo de pedras, uma teia. Leyla Perrone-Moisés (1983) também usa “peda-

cinhos de um vitral que projetam luzes móveis e intermitentes sobre a figura” (MOI-
SÉS, 1983, p. 16).  

Entre as estrelas dessa constelação, as pedras do círculo, entre os fios da teia, 

entre os pedacinhos do vitral, há intervalos, hiatos, espaços livres para que o leitor os 

recrie, os conecte, os imagine, e a leitura possa acontecer naquilo que ela tem de mais 

potente: a invenção de novos mundos. “O real precisa ser ficcionado para ser pensa-

do” (RANCIÈRE, 2009, p. 58). Mas sem incorrer num invencionismo irresponsável, 

como entendeu Rancière em A partilha do sensível (2006): “Fingir não é propor en-

godos, porém elaborar estruturas inteligíveis” (RANCIÈRE, 2009, p. 53). O biogra-

fema, portanto, “nada mais é do que uma anamnese factícia: a que eu empresto ao au-

tor que eu amo” (BARTHES, 2014, p. 126). 
Desde sua formulação por Barthes (1977), o conceito de biografemas passou a 

integrar a teoria literária, conforme mostra Mucci,  
(...) inserindo-se na crítica como aquele significante que, tomando 
um fato da vida civil do biografado, corpus da pesquisa ou do texto 
literário, transforma-o em signo, fecundo em significações, e re-
constitui o gênero autobiográfico através de um conceito construtor 
da imagem fragmentária do sujeito, impossível de ser capturado 
pelo estereótipo de uma totalidade .  19

Torna-se, portanto, uma ferramenta de escrita de vida pronta para escrever a 

vida de outros sujeitos – criando signos sobre “fatos da vida civil” – e para ser cons-

tantemente problematizada. A ideia de biografema, e seus possíveis biodiagramas, se 

estabelecem com Barthes enquanto mais um elemento construtivo da prática biográfi-

ca, que se reinventa desde a Antiguidade, como visto no capítulo anterior. Se o biográ-

fico caminha como uma prática de construção histórica do sujeito, o biografemático 

fortalece e amplia as possibilidades da sua construção poética. 

 MUCCI, Latuf Isaías: s.v. “Biografema”, E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. De Car19 -
los Ceia, ISBN: 989-20-0088-9. Disponível em: http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/biografema/  Aces-
so em 13/04/2018. 
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2.1. Vida e obra: biografemas e produção de sentidos 

O exercício de extrair dos biografemas as possibilidades da percepção da poé-

tica do sujeito, no entanto, não deve ser uma tentativa de colocar em paralelo homem 
e obra, como a lógica positivista de causa e efeito. “Trata-se de ressaltar na obra o tex-

to, de mostrar como este ilumina aquela com seus intermitentes fulgores, e de indicar 

a circulação permanente de temas e tons, entre a obra e a pessoa” (MOISÉS, 1983, p. 

16). 

No terreno da crítica literária, o liame entre vida e obra é incessante: na histó-

ria literária clássica, há uma relação causal entre ambas. Em meados do século XIX, o 

sentido da obra era determinado pelas peripécias da vida, o que fez com que Antoine 

Compagnon (1983), ao falar sobre essa relação como uma armadilha de interpretação, 

cunhasse o conceito de vidobra. Com o estruturalismo do início do século XX, essa 

relação foi fortemente abalada: a análise formalista da obra separava forma e conteú-
do e priorizava a estrutura como critério crítico. O valor da obra estava em si mesma. 

O pós-estruturalismo e o desconstrutivismo, por sua vez, que eclodem por ocasião dos 

movimentos sociais de 1968 na França, não chegam a se opor ao estruturalismo, mas 

têm por princípio a desconstrução do texto, o que libera a sua análise para uma plura-

lidade de sentidos.  

Leyla Perrone-Moisés (2012) lembra que, para Barthes – um estruturalista que 

mais tarde se identificaria com o pós-estruturalismo, grifo meu –, a literatura nunca é 

sentido, mas um processo de produção de sentidos, ou seja, significação. Portanto, de 

acordo com ela, a função da crítica não é descobrir e explicar o sentido de uma obra 

literária, mas descrever o sistema produtor de significação. “ Não o que uma obra sig-
nifica, mas como ela chega a significar” (MOISÉS, 2012, p. 25). 

Sobre este debate, François Dosse (2015) questionou o filósofo contemporâ-

neo François Azouvi, que escreveu e editou diversas biografias intelectuais de filóso-

fos , sobre a tensão latente que este tipo de obra engendra: considerar que um autor 20

está em seus livros, não em sua vida. “Só existe uma vida de Kant, que é a vida de sua 

obra” (AZOUVI apud DOSSE, 2015, p. 43). No entanto, Azouvi responde que é pos-

sível chegar a resultados interessantes examinando a carreira dos filósofos, pois a obra 

não pode ser apartada nem da época nem do mundo no qual viveram. 

 Como autor, Azouvi escreveu Descartes et la France (Fayard, 2002), e como editor, publicou Hegel, 20

de Jacques D’Hondt (Calmann-Lévy, 1995); Hannah Arendt, de Élisabeth Young-Bruehl (Calmann-
Lévy, 1999) ou Bakounine, de Madeleine Grawitz (Calmann-Lévy, 2000).
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Deve-se, é claro, evitar o risco do reducionismo: não convém consi-
derar a obra mero reflexo de uma época, mas recuperar o ambiente 
real dos participantes, dos interlocutores e dos correspondentes es-
colhidos pelo filósofo cuja carreira se acompanha. A biografia é en-
tão concebida como o prisma através do qual podemos ter acesso ao 
meio em que o filósofo viveu. A partir dessa demonstração, distin-
guimos melhor a refração do meio no próprio interior da obra e da 
vida do filósofo: “Vejo as biografias de filósofos como uma tentati-
va de definir o lugar da obra na vida” (AZOUVI apud DOSSE, 
2015, p. 44) 

Antoine Blondin (1999) também refletiu a esse respeito ao falar sobre a vida 

de Baudelaire:  
La vie des poètes ne devrait pas nous intéresser. Elle est leur second 
métier et on ne leur demande pas tant. Sauf à la composer elle-
même comme une œuvre à accomplir, ils la subissent ou la rêvent. 
Leur règne n'est pas exactement de ce monde. Les dépister à la tra-
ce, réduire leur passage terrestre à des conditions et à des circons-
tances, c'est fouiller la cellule d'un captif qui a manifesté clairement 
le propos de s'en évader, c'est chercher des clefs, débusquer des pas-
se-partout sous les paillasses, ausculter les murs. Il serait tentant de 
laisser ces voyageurs à leur aventure transfigurée (BLONDIN, 
1999, p. 18). 

Neste trabalho, que se propõe a elaborar biografemas do escritor brasileiro 

João Antônio (1937-1996) a partir de um recorte biográfico – o exercício será o de 

realizar uma combinação do que indicam Moisés, Azouvi e Blondin: mostrar como o 

texto de João Antônio ilumina a sua obra, identificando seu sistema produtor de signi-

ficação; recuperar o ambiente real do autor, definindo o lugar da obra na sua vida; en-

tendendo como ele experimenta – ou sonha – sua obra.   
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3. O biográfico: João Antônio e o “corpo a corpo com a vida”  

 O escritor João Antônio nasceu de um incêndio. Aconteceu no dia 12 de agos-

to de 1960: o irmão Virgínio, de 13 anos, havia deixado um ferro elétrico ligado na 

casa da família, na periferia de São Paulo, e os pertences dos Ferreira foi lambido com 

o fogo. Ficaram com a roupa do corpo, como contariam aos jornais. Entre os objetos, 

estavam pastas com textos originais de João Antônio Ferreira Filho, o mais velho dos 

dois irmãos, então com 23 anos. Desesperado, o jovem jornalista procurou trechos de 

rascunhos que tinha enviado a amigos e trancou-se na cabina 21 da Biblioteca Mário 

de Andrade para reescrevê-los. Era o seu primeiro livro. Um bom tempo depois, tra-

balho feito: publicou a coletânea de contos Malagueta, Perus e Bacanaço em 1963, 

pela Editora Civilização Brasileira. A obra foi recebida como “um soco”  e rendeu-21

lhe de cara dois prêmios Jabuti e o Prêmio Fábio Prado – em 1977, Malagueta, Perus 

e Bacanaço seria adaptado para o cinema sob a direção de Maurice Capovilla, com o 

título O jogo da vida. Foram Malagueta, Perus e Bacanaço, os três jogadores de sinu-

ca, que empurrariam João Antônio para a grande caçapa da sua vida: a recepção como 

autor-revelação do ano, o mais premiado de 1964. O incêndio se tornou um episódio 

referencial na sua trajetória, o que João Antônio contaria em entrevistas, como a Gio-

vanni Ricciardi: 
O livro estava pronto em 1960. Já  pronto. A casa em que eu morava 
pegou fogo, queimou tudo, ficamos com a roupa do corpo. Foi por 
causa de um ferro elétrico que deixaram ligado. Isso foi em São 
Paulo no dia 12 de agosto de 1960. É  uma data absolutamente ines-
quecível na minha vida, porque eu fiquei traumatizado durante mui-
to tempo. Durante muito tempo eu não pude sequer entrar numa 
livraria, porque me lembrava dos meus originais. (ANTÔNIO apud 
RICCIARDI, 1988, p. 264). 

 João Antônio Ferreira Filho nasceria antes: a 27 de janeiro de 1937, em São 

Paulo, filho mais velho do casal João Antônio Ferreira, imigrante português, e Irene 

Gomes Ferreira, mestiça carioca, que viviam em Presidente Altino, periferia industrial 

da capital. Infância pobre, vivida entre a rua e os livros e discos do pai, que gostava 

 Era assim que o jornalista Leo Gilson Ribeiro (2005) referia-se à recepção da obra, expres21 -
são que usaria mais tarde, em resenha a Dedo Duro. “Dediquei-lhe duas páginas longas e co-
mecei escrevendo: ‘Um soco’. Assim, seco” (RIBEIRO, 2005, p. 16). 
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muito de literatura e música, tocava bandolim. “Fui criado em rodas de músicos de 

boa qualidade. Meu pai tocava todos os instrumentos de corda que conheço, lendo na 

partitura, era chorão”, contaria em carta a Mylton Severiano (2005, p. 138).  Na ado-

lescência, começou a escrever em um pequeno jornal infanto-juvenil, O Crisol, que 

premiava os pequenos autores com livros. Foi na mesma época em que começou a 

frequentar a zona do meretrício de São Paulo, atraído pelo estilo de vida boêmio, onde 

se sentia à vontade e fazia amigos, como contou em entrevista de 1999: “(…) era jo-

vem, via muito cinema e andava muito pela cidade de madrugada. Por isso o conto 

tem também esse tom de viagem dentro da noite, saindo da Lapa, dando a volta em 

toda a cidade, chegando a Pinheiros, passando pela Água Branca, Barra Funda, Cen-

tro, lá na Rua das Palmeiras, por aí (ORICCHIO, 1999)”. 

 Estudava de dia e trabalhava à noite, ora no botequim do pai, ora como gar-

çom em outros bares. João Antônio teve toda sorte de trabalhos rápidos enquanto ter-

minava o Ensino Normal. Logo ingressou no curso de jornalismo na Escola Casper 

Líbero, e começou a escrever para pequenos jornais, como O tempo.  

 Aos 21 anos, ganhou um concurso literário da revista A Cigarra, que teve na 

comissão julgadora nomes como Paulo Rónai e Aurélio Buarque de Holanda. Na 

mesma época, venceu ainda outros dois concursos, dos jornais Tribuna da Imprensa e 

Última Hora. Era o início de uma coleção de prêmios em concursos de contos na car-

reira.  

 Em 1964, Depois do sucesso de Malagueta, Perus e Bacanaço, João deixou o 

emprego de redator publicitário que tinha em São Paulo e foi contratado como repór-

ter especial do Jornal do Brasil, indo morar pela primeira vez no Rio de Janeiro.  O 

jornalista, para ele, não era o escritor: “Quando fui para o jornalismo eu já escrevia, 

não aprendi a escrever em jornal, muito pelo contrário, é bom que se diga isso, eu de-

saprendi, perdi muito da minha pureza trabalhando em jornal” (MAGNONI, 2000). 

Em 1965, casou-se com Marília Andrade, com quem teve um filho, Daniel Pedro. A 

aventura carioca durou pouco: em 1966 ele voltou para São Paulo, onde começou a 

colaborar com a revista Cláudia, e depois com a Realidade, e a partir de onde articu-

lou as primeiras traduções dos seus contos para Argentina, Venezuela e Tchecoslová-

quia. 
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 Publicou alguns contos soltos nesse espaço de tempo, como “Paulinho Perna 

Torta”, na coletânea Os dez mandamentos (1965), trabalho considerado por Antonio 

Candido como o melhor  da lavra de João Antônio, mas até 1975 sua dedicação seria 22

quase exclusiva ao jornalismo. Foi justamente nesse vácuo de publicações que surgi-

ram os estudos críticos mais interessantes da sua obra, como analisou Pereira 

(2001) .  23

 Em 1968, como reflexo do AI-5, voltou para o Rio de Janeiro, onde teve início 

o processo de estafa que culminaria na auto-internação num sanatório. Em 1974 co-

meçou a ver sua obra reeditada, mas apenas em 1975 João Antônio publicaria nova 

coletânea de contos, Leão de Chácara, seguida de Malhação do Judas Carioca 

(1976), com textos publicados na imprensa, agora adaptados como contos. A recepção 

foi a melhor possível, e ele daria início ao período mais produtivo da sua carreira, que 

duraria de 1975 a 1982, e teria oito títulos novos. Era o “fenômeno João Antônio”, 

como cravou o jornalista Duílio Gomes (1976): um lançamento atrás do outro, muitas 

reportagens e resenhas elogiosas em jornais, conferências e viagens. Um dos artigos 

teve como título “Você está badalado demais, João?” (BASSÈRES, 1975). E ler João 

Antônio tornava-se, como escreveu Moacyr Scliar, “uma forma de protesto” (1996). 

Rodrigo Lacerda salienta que João era o único autor de origem proletária da chamada 

Geração 70, especializado em retratar os “merdunchos” e “pingentes”: “O menino 

pobre que virou escritor tirando da oralidade popular a força de sua literatura era o 

 Para Antonio Candido, o conto “Paulinho Perna Torta” é um ponto alto em sua carreira e na própria 22

literatura de sua época: “(…) sua obra-prima (e obra-prima em nossa ficção) é o conto longo Paulinho 
Perna Torta, de 1965. Nele parece realizar-se de maneira privilegiada a aspiração a uma prosa aderente 
a todos os níveis da realidade, graças ao fluxo do monólogo, à gíria, à abolição das diferenças entre 
falado e escrito, ao ritmo galopante da escrita, que acerta o passo com o pensamento para mostrar de 
maneira brutal a vida do crime e da prostituição” (Candido, 2006, p. 255).

 De acordo com o estudo de Jane Christina Pereira, que analisou a fortuna crítica de João Antônio de 23

1963 a 1976, apesar de o escritor ter ficado dez anos fora do palco literário, Malagueta, Perus e Baca-
naço continuou sendo criticado. “Os textos críticos publicados no vácuo editorial da obra joãoantonia-
na, por incrível que pareça, constituem alguns dos melhores estudos do seu primeiro livro. Como 
exemplo temos, “Nota sobre João Antônio” (Correio Brasiliense, 28 out. 1967), de Cassiano Nunes, o 
qual cita João Antônio como exemplo a todos os escritores que produziram ficção paulista até o mo-
dernismo, fazendo em seguida um estudo emocionado de Malagueta, Perus e Bacanaço. O seu olhar 
sobre a obra joãontoniana é perspicaz e inovador, pois é o primeiro a perceber na construção desta uma 
linguagem que busca fixar movimentos, buscando apoio nas linguagens fotográfica e cinematográfica. 
Além de Cassiano Nunes, temos nesse período Nelly Novaes Coelho (Suplemento Literário de Minas 
Gerais, 05 out. 1968), de Duílio Gomes (Suplemento Literário de Minas Gerais, 19 set. 1970), de José 
Herman Reipert (Gente Nova de São Paulo, 31 out. 1972), de Mário da Silva Brito (Conversa vai, con-
versa vem, 1974) e de M.L. (O Estado de São Paulo, 03 out. 1967), que supomos ser Manoel Lobato, 
que muito escreveu sobre João Antônio” (2001, p. 38).

 !48



único apto a criar espécimes sociais que a maioria dos outros escritores precisaria 

‘clonar’” (LACERDA, 2012, p. 31). 

 Foi em Malhação do Judas Carioca (1976) que João Antônio incluiu ao final 

um manifesto em defesa de uma aproximação maior do escritor brasileiro com o rea-

lismo, texto intitulado “Corpo a corpo com a vida”. Para ele, “o distanciamento ab-

surdo do escritor de certas faixas da vida deste país só se explica pela sua colocação 

absurda perante a própria vida” (ANTÔNIO, 1975, p. 143). No texto, defende que os 

escritores brasileiros assumam o compromisso de escrever sem se distanciar do povo 

e da terra:  

Um corpo a corpo com a vida brasileira. Uma literatura que se rale 
nos fatos e não que rele neles. Nisso, a sua principal missão – ser a 
estratificação da vida de um povo e participar da melhoria e da mo-
dificação desse povo. Corpo a corpo. A briga é essa. Ou nenhuma. 
(ANTÔNIO, 1976, p. 146) 

Esse “corpo a corpo com a vida” – uma forma particular que João Antônio 

tinha de meter-se nos ambientes dos personagens sobre os quais escrevia, coletando 

suas frases, surrupiando seus detalhes físicos, vivendo com eles, comprando suas bri-

gas, dando-lhes voz antes de recriá-los em  ficção – era parte do seu projeto literário, 

uma característica importante da sua “poética da precariedade” , como definiu Cury 24

(2013).  Em seus 15 livros, que incluem na maior parte contos, João Antônio se fixa 

nas histórias e personagens que circulam às margens: meninos de rua, malandros, pe-

dintes, prostitutas, vagabundos.  
A questão, na obra de João Antônio, parece ser, ao longo da sua tra-
jetória, desenvolver um projeto literário que procure representar a 
experiência popular, em especial a da população urbana socialmente 
marginalizada ou do trabalhador pobre, sem soluções políticas pre-
sentes no entrecho, mas apenas latentes, vazadas em forma de de-
núncia (SILVA, 2016, p. 79). 

 No ensaio “Poéticas da precariedade”, Maria Zilda Ferreira Cury observa no conto Muribeca, de 24

Marcelino Freire, em que toda ação se passa em um aterro sanitário no Recife,  algumas características 
do texto que podem indicar os caminhos de uma poética da precariedade na literatura brasileira con-
temporânea: a valorização da oralidade; uma certa apropriação irônica da retórica de bem-estar social 
(ou dos “discursos oficiais”); e uma reiteração do espaço literário como um local privilegiado de enun-
ciação. “Estéticas da precariedade e da resistência ao esquecimento são marcas da arte contemporânea, 
lugares discursivos que assumem a precariedade como temática e como modo construtor de suas ex-
cêntricas (fora do centro, marginais) enunciações. (...) A literatura ofereceria essa possibilidade de cria-
ção de um espaço onde sempre é o outro que fala” (CURY, 2013, p. 44).

 !49



Uma aproximação voraz do escritor com o tema retratado, de maneira que a 

própria forma do texto se apropriasse do tema, ali vazado como denúncia, portanto. 

No manifesto “Corpo a corpo com a vida”, ele cita o exemplo do que fez em seu pri-

meiro livro: 
O elemento que mais me leva a acreditar em Malagueta, Perus e 
Bacanaço como coisa viva se arruma exatamente no fato de que vi 
meus jogadores de sinuca, viradores, vadios, vagabundos, merdun-
chos, do ponto de vista deles mesmos. E não do escritor. No meu 
caso particular, até por questões de vida, não poderia enfrentá-los 
sob nenhuma outra ótica. Eu vivi a aventura de Malagueta, Perus e 
Bacanaço um pote de vezes. (ANTÔNIO, 1976, p.150) 

Dois anos depois da publicação do manifesto “Corpo a corpo com a vida”, 

em 1977, João Antônio lançou um livro pela editora Civilização Brasileira que estava 

preparando havia sete anos: Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima 

Barreto. É uma peça que segue fielmente tal poética, o “corpo a corpo com a vida” 

proposto pelo autor, pelo fato de ter sido elaborada a partir de um depoimento realista 

de um interno colhido em um hospital psiquiátrico; e construído de forma que o pró-

prio tema determinasse a forma da narrativa, ao construir um “calvário” no próprio 

texto, intercalando o relato que detalhava a errância de Lima Barreto com trechos de 

seus próprios textos e personagens, conforme será explorado no capítulo 4.  João 

Antônio diria que com esse livro ele levaria seu projeto literário avante: “(…) creio 

que com o Calvário… esse meu corpo a corpo com a vida chega a um resultado pro-

vavelmente novo, pois, a rigor, o livro não tem uma única palavra minha” (SILVA, 

1975).  

A partir da leitura de Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de 

Lima Barreto (1977), obra que revela e incrementa a poética de João Antônio, portan-

to, reconstruo a seguir as circunstâncias que propiciaram o seu surgimento. O episó-

dio da auto-internação é um capítulo nebuloso em sua biografia, apesar de ser um dos 

mais instigantes. Ao meter-se num sanatório voluntariamente, alegando querer “paz 

para escrever” o que João Antônio faz é praticar seu corpo a corpo com a vida como 

uma atitude ante a literatura e ante a própria vida, alimentar-se de estímulos, histórias 

e personagens, como de fato acontece. Reunindo as informações dispersas em jornais 

e documentos da época, e de depoimentos do próprio João Antônio sobre o período 

em entrevistas, artigos e cartas a amigos, tento iluminá-lo, num exercício de escrita de 
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vida, me aproximando do que Azouvi (2015) chamou de “recuperar o ambiente real” 

do autor  –  para, em seguida, “definir o lugar da obra na vida”. 
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3. 1. 1968: AI-5 e Realidade  

 Em junho de 1968, pouco depois do turbulento maio francês, o Brasil fer-

vilhava em protestos nas ruas contra a ditadura militar estabelecida em 1964 e endu-

recida desde então. No dia 14, uma semana antes da Sexta Feira Sangrenta – como 

ficou conhecido um dos piores dias daquele período, quando 48 pessoas morreram em 

confronto nas ruas no Rio de Janeiro –, João Antônio escreveu uma carta  à amiga 25

Ilka Brunhilde Laurito , dando-lhe uma boa notícia. Ele estava feliz. Havia sido con26 -

vidado a integrar oficialmente o time da revista Realidade , onde fazia colaborações 27

esporádicas como repórter. Mas agora como escritor. 

Sabe, eu tenho uma coisa tão grande pra lhe contar, que até estou 
com medo. Vou fazer uma comparação para que você entenda. No 
jogo da sinuca, muitas e muitas vezes, uma partida, um jogo, se re-
solve através da última das bolas que sobrou na mesa. É a sete, a 
bola preta. Então, por mais equilibrado, frio, controlado que seja o 
taco, o jogador sempre treme e não consegue evitar uma tensão de 
frente, terrível, fatal. É a preta, a bola de maior valor. 
Assim estou. Serei rápido, portanto, como um jogador de sinuca. Dá 
logo a tacada e pronto. Fecha os olhos. Deu o que deu. O jogo é jo-
gado. Ilka, uma equipe da Editora Abril inaugurará um caso inédito 
no Brasil. Eu, João Antônio, serei pago para escrever apenas litera-
tura. E conto, apenas conto. Viverei profissionalmente de minha 
literatura. Chore, mulher, chore, que eu já chorei.  

 João era um fervoroso autor de cartas. “Quando eu morrer, meus amigos de fé herdarão minhas car25 -
tas. Tomara fiquem ricos” (2009), escreveu ele, em exemplar escrito ao escritor Jacomo Mandatto, 
umas das 213 analisadas por Telma Maciel na tese de doutorado Posta restante: um estudo sobre a cor-
respondência do escritor João Antônio, defendida na Unesp em 2009. As principais coleções de cartas 
de João Antônio são as que foram endereçadas à Ilka, a Jácomo (essas, catalogadas no Fundo João 
Antônio, no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp (Cedap) e ao amigo e jornalista 
Mylton Severiano. “As cartas do contista paulistano são exemplares, uma vez que permitem ao pesqui-
sador de sua obra entender como se dá seu projeto literário – pois este é, em geral, o tema abordado 
pelos correspondentes – e, ao mesmo tempo, notar que elas se configuram, muitas vezes, como peças 
literárias independentes” (SILVA, 2009, p. 19).

 Professora e poeta premiada, Ilka Brunhilde Laurito era uma amiga de longa data de João Antônio. 26

Foi ela quem o ajudou a reescrever Malagueta, Perus e Bacanaço, depois do incêndio de 1960, com os 
trechos transcritos em cartas para ela.

 Na publicação A revista no Brasil (2003), a jornalista Marília Scalzo fala sobre a Realidade: “Criada 27

em 1966 pelo então jovem editor Roberto Civita, a publicação reuniu uma ótima equipe de jornalistas e 
fotógrafos que levaram meses apurando cada reportagem, com autonomia e independência, num mo-
mento em que o país acanhava-se diante da ditadura militar. Era um tempo em que o Brasil precisava 
se conhecer melhor e Realidade ajudou o país a descobrir-se. Além disso, para os jornalistas, ela repre-
sentou um degrau acima na valorização da profissão e no estabelecimento de parâmetros de qualidade 
na reportagem dali por diante. Em dez anos, a revista ganhou sete Prêmios Esso de Jornalismo, teve 
uma edição inteira apreendida pela censura e chegou a vender 446 mil exemplares num único mês. 
Fechou em 1976, com uma tiragem de 120 mil exemplares”. (SCALZO, 2003, p.17) 
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O que foi que domou os leões, que dobrou as hienas e que enterne-
ceu os vampiros? Terá sido esta minha pureza, este meu quê retirado 
do mundo, esta vontade representada de me botar inteiro no papel, 
este sentir estranho que ultrapassa todos os dados e informes ofici-
ais? Ou este amor à palavra, esta gamação pelo homem, este dar-me 
sem conta, quando escrevo contos?  
Eles mesmos, os donos do dinheiro, concluíram que o João Antônio 
não nasceu para reportagens, artigos ou outras classificações jorna-
lísticas. Eles concluíram que eu sou para escrever contos. Sem réde-
as. (…) Espera das esperas, humilde espera das esperas, enfim o 
tempo passou, os relógios andaram, o momento chegou.  
(…) Inauguro no mês de junho de 1968, aos trinta e um anos de 
idade, algo que, cheio de medo, espero merecer. Vou viver de litera-
tura. (1968) 

Dias depois, ele embarcou para a primeira aventura já como escritor na Rea-

lidade: passou uma temporada no Porto de Santos com o fotógrafo Jorge Botsuem 

para escrever sobre a rotina do maior cais da América Latina. O texto foi publicado 

em setembro de 1968 com o título Um dia no cais. Entrou para a história do jornalis-

mo e da literatura como o primeiro conto-reportagem brasileiro, marcando o início da 

prática do New Journalism no país. O chamado jornalismo literário era uma vertente 

surgida no fim dos anos 60 nos Estados Unidos que se caracterizava por usar métodos 

pouco tradicionais na reportagem – como a imersão do jornalista no ambiente do as-

sunto tratado, a narração de cenas e diálogos de maneira realista, e um outro uso do 

tempo na feitura do texto, de execução mais burilada. Assim começava “Um dia no 

cais”: 
O menino equilibra a sacola na bicicleta. Manhã cedo. A rua é do-
méstica.  
De longe em longe, uma locomotiva a óleo diesel apita, modorrenta, 
e vem furando para as luzes na zona do cais.  
Um menino branco se esforça, sobe do selim para o cano, mete os 
peitos contra o guidão, se enverga, equilibra a sacola na bicicleta e 
corta de fininho o cais. Vai que vai embora. Está quase sozinho com 
as luzes no comprimento de paralelepípedos, gozando nas curvas. O 
menino mais o seu calção e a sua japona, seu cabelo cortado rente, 
sua campainha, trim-trim nas esquinas que atravessa.  
Cinco da manhã. As vassouras de piaçava correm nas mãos dos dois 
garçãos, peitos de fora, calças arregaçadas, tamancos. Batem, esfre-
gam o chão da calçada do Bar Café Restaurante Chave de Ouro.  
A cidade, os prédios e os morros dormem de todo. Cais não dorme. 
Não se apaga. Lá pelos cantões, um que outro olho aceso fica no 
rabo da manhã. E fica. (ANTÔNIO,1976, p. 41)  
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 Ao ler o texto antes de ir para o copidesque da revista, o colega de redação 

Woile Guimarães deixou um bilhete  sobre ele: “João Antônio, Cabei de ler o cais, 28

sô. Nada de embromação, só coisa linda de doer escriturada por lá. Puxa vida, deu 

uma vontade lôca de te abraçar e saber escrever desse jeito bonito assim. Guima, 

15/8/68”. (1968).  

 O cais, esse espaço que já não é terra e ainda não é mar, um espaço híbrido, 

que recebe sem parar um intenso fluxo de pessoas, trabalhadores e mercadorias, com 

códigos próprios de tradução e convivência. “Todo cais é uma saudade de pedra”, va-

ticinou Álvaro de Campos (2015). Um entre-lugar agora contado por um entre-gêne-

ro, o conto-reportagem. Híbrido a priori, o conto-reportagem paira num espaço inter-

mediário entre a ficção e a realidade, “bastardo tanto na literatura quanto no jornalis-

mo” (FILHO, 2008, p. 29).  

 E João Antônio, um que outro olho aceso no rabo da manhã, no auge de sua 

forma, amadurecendo sua poética e experimentando uma alegria genuína, mas que 

não duraria muito tempo. Em   entrevista a Rodrigo Lacerda em 2006, Marília Andra-

de, sua primeira mulher, foi categórica ao relembrar aquela época: “A Realidade foi a 

única fase da vida dele que eu o vi feliz” (ANDRADE apud LACERDA, 2006, p. 

398). 

 Mas as ruas do Brasil seguiam a marcha de protestos contra as arbitrariedades 

impetradas pelo Estado.  Em outubro, como contou o jornalista Mylton Severiano em 

depoimento ao Centro de Cultura e Memória do Jornalismo, mudanças na equipe da 

 O bilhete, bem como o original do conto, encontram-se na Fundo João Antônio, no Centro de Do28 -
cumentação e Apoio à Pesquisa da Unesp, em Assis, São Paulo.

 !54



revista Realidade provocaram uma demissão em massa da equipe de jornalistas . Ele 29

e João Antônio, que firmaram amizade nesta época, foram dois dos 11 demitidos. A 

situação da revista ficou insustentável a partir do dia 13 de dezembro de 1968, com a 

publicação do decreto do AI-5 pelo presidente militar Artur da Costa e Silva. Se as 

cartas de junho tinham esperanças de braços erguidos, as que escreveu à Ilka, posteri-

ores ao AI-5, são de profundo desalento. A vontade de deixar São Paulo e voltar ao 

Rio é o ímpeto que sobra. Em 19 de dezembro de 1968, escreve à amiga: 

Suas cartas. Sua carta, agora de 8 de dezembro, teve, como muitas 
outras e outras cartas suas, o poder de me tirar do marasmo, do cho-
que. E desanuviar, bastante mais do que posso, a perspectiva som-
bria, ou antes, a inteira falta de perspectiva que está jogada sobre 
mim. Pesam sobre mim, agora claramente, responsabilidades outras, 
fundas, irredutíveis. Um homem como eu não pode deixar de se 
sentir profundamente amargurado num fim de ano como este, de-
pois do governo deste país desfechar algo chamado Quinto Ato Ins-
titucional. 
Nesta São Paulo apressada, das mil complicações industriais e dos 
seiscentos e não-sei-quantos problemas, inevitável é a indiferença 
com que o povo recebe uma medida do tamanho (do) país, um re-
trocesso de alguns decênios, um desastre total. 
Mas eu não posso ficar indiferente. Com amigos na cadeia, com a 
peia, com a amarra, o tacão da censura oficial sobre tudo o que da-
qui pra frente redigirei (o verbo é certo, que escrever, para mim, é 
outra coisa). 
Não estou exatamente revoltado. Estou é triste, amargurado, sem 
motivações, uma vontade desmaiada de xingar. 

 Trecho do depoimento ao Centro de Cultura e Memória do Jornalismo, dado em 2008, em que Myl29 -
ton Severiano explica a demissão em massa da revista Realidade em outubro de 1968: “Acho que o 
número de maio de 68 foi o auge da gente por causa da tragédia do José Hamilton [Ribeiro]. Em abril, 
no Vietnã, ele pisou em uma mina e perdeu uma perna do joelho para baixo. Foi a capa de maio de 68. 
Esse foi, talvez, o pico da revista com a turma fundadora, do pessoal que implantou a revista. Em outu-
bro, o José Hamilton ainda no hospital nos Estados Unidos para pôr uma perna mecânica. A gente tinha 
saído de capa com os diários da Bolívia do Che Guevara, que tinha morrido um ano antes. Então, por 
[volta das] duas da tarde, alguém chega com uma notícia muito exótica: o Paulo Patarra tinha sido 
promovido a Projetos Especiais, uma coisa do gênero. Uma promoção para baixo. Eu falei: “Que histó-
ria é essa?”. E quem vai substitui-lo vai ser o Sandro Porro [Alessandro Porro]. A gente não respeitava 
o Sandro nem como profissional nem como gente. Era um mau-caráter. Por exemplo: Quando o Gueva-
ra foi assassinado na Bolívia, ele escreveu um texto cujo título era: “Ho visto Guevara Morto” (Vi 
Guevara Morto), sem sair daqui de São Paulo. (…) Voltamos para a redação e ficou aquele impacto: 
sem Paulo Patarra não vai dar. Nós saímos em um grupo: eu, Sérgio, o Marão, Roberto Freire; João 
Antônio estava com a gente, era escritor; o Dirceu Soares era repórter; e mais algumas pessoas que no 
momento não lembro. Nós fomos para um bar no térreo da galeria que tem do lado da Biblioteca Mário 
de Andrade, no centro de São Paulo. Lotamos uma mesa lá, às três da tarde e começamos a discutir. 
Chegamos, a maioria daquela mesa, à conclusão de pedir demissão coletiva. Então, no dia seguinte, 
voltamos lá. Eu sei que no primeiro dia, ou nos dois, três primeiros dias, 11 pediram demissão em série. 
Esvaziou a revista, de repente. E ali acabou para nós a revista e ela também entrou em parafuso depois. 
No momento, os mais paranóicos podem pensar que deve ser pressão, mas a gente só foi entender o 
que estava acontecendo – é sempre assim – em 13 de dezembro seguinte, quando veio o ato institucio-
nal que fechou mesmo o tempo no país. Então a gente sacou que a Abril devia estar sofrendo pressões 
gigantescas, com toda a certeza, da direita, dos militares. A revista era muito insolente pra eles”. (SE-
VERIANO, 2008). 
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Não posso terminar bem um ano, quando sei claramente que o que 
vem aí será pior. (1968) 

Sem emprego, João Antônio tomou mulher e filho pelo braço e voltou a mo-

rar no Rio de Janeiro em 1969, onde foi contratado como repórter especial na revista 

Manchete. Mas se em São Paulo João Antônio já se encaminhava para fazer o que 

mais queria na carreira – os tais contos-reportagens, onde poderia deixar solta a mão 

do escritor, já quase enferrujada  desde Malagueta, Perus e Bacanaço – no Rio de 30

Janeiro ele voltaria à cobertura factual de notícias da publicação semanal, que não ti-

nha o charme do jornalismo literário da Realidade. Voltava a ser um operário da notí-

cia. 

Em entrevista ao jornalista Ary Quintela, João conta como era sua rotina na 

redação: 

JA: Lá, entre outras coisas, passei cinco meses trabalhando 
sem um dia de folga, era na época do primeiro sequestro na-
cional, o do embaixador norte-americano. Isso leva qualquer 
cidadão à estafa, principalmente num regime de terror, onde o 
fantasma da demissão pairava sobre nossas cabeças 24 horas 
por dia. Isso pode arrastar uma pessoa à pederastia, à im-
potência sexual, à ranhetice crônica ou até um sanatório. 

 AQ: o que fazia na Manchete? 
JA: era o primeiro de todos os repórteres. O mais especial dos 
repórteres, o que mais ganhava, o que fazia as reportagens 
tidas e havidas como as mais importantes. Fui para a 
Manchete a convite do Sr. Adolfo Bloch. Saí da Realidade em 
1968 e fui para Manchete, onde fiquei quase três anos. […] 
Entrei num estado de profundo aborrecimento, hipocondria, 
dores físicas inclusive. (ANTÔNIO apud SILVA, 2009). 
    

Em carta ao amigo Caio Porfírio Carneiro, datada de 13 de abril de 1969, 

João Antônio diz que já estava “funcionando em Manchete”.  Numa pesquisa nos ar-

quivos  da  revista,  o  nome  de  João  Antônio  entra  no  expediente  na  edição  de 

10/05/1969, e a última vez que aparece é na edição de 16/05/1970, ou seja, João An-

tônio teria trabalhado lá por pouco mais de um ano, não quase três, como disse. No 

total, João assinou seis reportagens de fôlego – uma sobre o Cordão do Bola Preta, 

uma sobre Nara Leão, uma sobre um polonês que construiu o próprio barco e dava a 

volta ao mundo, uma sobre ocultismo, uma sobre bandeirantes na Amazônia e uma 

 Entre Malagueta, Perus e Bacanaço, de 1963, e 1968, João Antônio publicou dois contos 30

“Paulinho Perna Torta” (na coletânea Os dez mandamentos, de 1965, vários autores, Ed. Civilização 
Brasileira) e “Natal das irmãs” (Jornal do Brasil, 25/12/1966, p. 2 do Caderno B, depois reescrito e 
rebatizado como “Três cunhadas - Natal 1960” , como publicado em Leão de chácara, em 1975). 
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sobre a ascensão do espiritismo no Brasil – entre outras pequenas notas de menor ex-

pressão, sobre programação cultural da cidade ou notícias corriqueiras. João Antônio 

estava na revista quando o homem pisou na Lua, quando os sequestros de diplomatas 

estrangeiros tornaram-se habituais no Brasil e quando a seleção brasileira começou a 

ser escalada para a Copa do Mundo.

Em maio de 1970, João Antônio surpreendeu a todos. Reclamando de estafa 

no trabalho, pediu à própria mulher que o internasse no Sanatório da Muda, na Tijuca, 

Rio de Janeiro, que mais tarde passaria a chamar de “Sumidouro da Tijuca”. E ela o 

levou.  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3.2. O “Sumidouro da Tijuca” 

O Brasil tem histórico irregular de tratamento dos seus doentes mentais. Co-

meçou bem e desandou ao longo dos anos: a primeira instituição psiquiátrica foi aber-

ta no país em 1841, durante o Império, batizada como Hospício de Pedro II, num im-

ponente prédio neoclássico situado à entrada da Urca, com leitos individuais e trato 

comparável a instituições de renome europeias . Àquela época, “(…) era preciso se31 -

parar os loucos dos outros doentes, e ministrar-lhes tratamento diverso em função da 

natureza agora reconhecida da moléstia” (SCHWARCZ, 2017, p. 271). Rebatizado em 

1890 como Hospital Nacional dos Alienados, foi nele que Lima Barreto foi internado 

por alcoolismo em 1914, de 18 de agosto a 13 de outubro, e onde começou a escrever 

seu Diário íntimo. Lima esteve no hospital durante a direção do doutor Juliano Morei-

ra, intelectual que causava impressão favorável a seus pares , bem como causou ao 32

próprio Lima Barreto. O conto “Como o homem chegou” (2010), incluído por Lima 

na primeira edição de Triste fim, de 1915 – sobre um sujeito que morava com o pai 

nos arredores da cidade, era acusado de bebedeira renitente com amigos vagabundos e 

 Ao preparar as notas da edição de Diário do hospício e Cemitério dos vivos lançada pela Cosac 31

Naify, Augusto Massi (2010) observou que Lima Barreto estabeleceu uma relação fraterna com alguns 
médicos que cuidaram dele nas suas internações, como Humberto Gotuzzo e Juliano  Moreira. A partir 
dessa pista, investigou pormenores de funcionamento do Hospital Nacional dos Alienados na época em 
que Lima Barreto esteve internado, primeiramente em 1914, depois em 1918: “O Brasil foi um dos 
principais países a construir um hospício de primeira. E os psiquiatras estudavam sem considerar o 
Lima Barreto. (…) Outro estudo interessante é sobre os médicos e psiquiatras que atuavam no hospí-
cio, como José Carneiro Airosa, Aluísio de Castro, Henrique Belford Roxo. Eles eram metidos a litera-
tos, o Lima Barreto os odiava, muitos entraram para a Academia [Brasileira de Letras], escreviam li-
vros e eram os médicos da época. Então o Lima entra desconfiando de todos. (…) A partir de1930, to-
dos eles desempenharam grandes funções nos governos de Getúlio Vargas, alguns viraram políticos. No 
meio deles, tem um chamado Humberto Gotuzzo, um dândi. Lima Barreto teria tudo para odiar esse 
cara, branco, dândi, livresco. Mas ele trata bem o Lima, dá papel e lápis e diz: “Escreva, te empresto 
meu escritório”, e tira ele dos quartos do hospício. (…) Fui percebendo que ali tinha uma vida. Não era 
uma internação só infernal. E descobri que, depois, alguma vez em que ele sentia que ia ficar mal e que 
queria escrever, ele pedia aos médicos para arranjarem um quarto para ele, onde ele voluntariamente 
ficava lendo e escrevendo.  Então é preciso relativizar esse lado, muito marcado nos ensaístas, todos 
que seguem uma linha de leitores de Foucault, “vigiar e punir, a clínica psiquiátrica…” Aqui, esta críti-
ca pode ser feita, só que, pelas brechas e desajustes do Brasil, você tinha um médico que de repente era 
mulato, baiano e estava dirigindo o hospício. Isso já muda tudo. A simpatia do Juliano Moreira pelo 
Lima Barreto, que sabia ser ele escritor, um homem culto” (MASSI apud DORIGATTI, 2010). 

 De acordo com Alfredo Bosi, no ensaio “O Cemitério dos vivos: testemunho e ficção” (2010), Julia32 -
no Moreira era uma figura rara de intelectual que, mulato e de origem modesta, batalhou para conquis-
tar seu lugar como alienista de renome. Progressista, não compartilhava dos preconceitos arianizantes 
do seu tempo, e remodelou o Hospital Nacional dos Alienados, retirando grades e camisas de força. 
Fundou, em 1911, a Colônia do Engenho de Dentro. Em 1919, inaugurou o primeiro manicômio judi-
ciário do Brasil. 
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passava o tempo vendo estrelas – é claramente inspirado no episódio. Era também um 

dos contos de Lima Barreto preferidos de João Antônio.  

 São conhecidos os históricos de superlotação, tortura, perseguição e mortes 

em instituições brasileiras públicas do tipo. Reportagens de 1902 já denunciavam as 

condições precárias do Hospital Nacional dos Alienados, e o Hospital Colônia de 

Barbacena, fundado em 1903, em Minas Gerais, teve sua história de horror contada 

no livro Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, em 2013.  

Em reportagem do Jornal do Brasil de 10/10/1962, intitulada “Rio faz a mé-

dia de 100 loucos por dia”, um médico do Ministério da Saúde, Dr. Washington 

Boyello, fez um panorama do setor de psiquiatria no estado da Guanabara à época: 

sem comportar o volume de pacientes que chegava à rede diariamente, padecia da fal-

ta de leitos, pessoal e recursos. Havia nove unidades públicas que integravam o “Ser-

viço Nacional de Doenças Mentais”, e algumas clínicas particulares conveniadas com 

o INPS que dispunham poucos leitos para o convênio. Uma delas era o Sanatório da 

Muda, cujo nome oficial era Sanatório da Tijuca Ltda. Apesar da capacidade total de 

quase 300 leitos, disponibilizava apenas 30 para o convênio público.  
Após afirmar que, no Brasil, nada se tem feito no sentido de trans-
formar a instituição psiquiátrica em instrumento de tratamento, ou 
seja, humanizando-a, pois os nossos hospitais são muito mais se-
gregativos do que curativos ou readaptadores, disse o Dr. Washing-
ton: “As condições dos hospitais da Guanabara contribuem para 
cronificar e deteriorizar a personalidade do doente. A superlotação 
dos hospitais psiquiátricos do estado, que representa, por si mesma, 
uma doença da instituição, contribui para reduzir o rendimento te-
rapêutico” (1962). 

Incrustado em uma área verde com três casarões de dois pavimentos no final 

de uma rua residencial na Zona Norte do Rio – o que caracterizava por manter os pa-

cientes alijados do convívio social, mas ainda dentro do perímetro urbano – o Sanató-

rio da Tijuca era uma unidade psiquiátrica particular que havia sido fundada em 1938 

pela União dos Empregados do Comércio. Dirigida por uma mulher, a doutora Iracy 

Doyle – “Uma mulher entre duzentas loucas!” (1941), titulou a revista Diretrizes, ao 

perfilá-la , discípula de Adolph Meyer, importante psiquiatra americano, destacava-33

 Suplemento de O Jornal, a revista Diretrizes fez uma reportagem em que visitava “um hospital de 33

psicopatas” na Zona Norte do Rio, dirigido por uma discípula do dr. Adolf Meyer, “o maior psiquiatra 
norte-americano”, a dra. Iracy Doyle. Na reportagem, contava em detalhes o funcionamento da institui-
ção, perfilava Iracy e dava ao material o título de “Uma mulher entre duzentas loucas!” (1941).
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se por fazer tratamentos com eletrochoques, uma novidade na época, e por deixar os 

pacientes trabalhando ao longo do dia, para estimulá-los, em vez de deixá-los presos 

no ambulatório. Lá, dependendo do transtorno, os pacientes podiam regressar à casa 

nos finais de semana. 

A partir de 1966, passou a atender também em convênio com o INPS . As 34

propagandas em tom convidativo que publicava nos jornais  e as reportagens exal35 -

tando a novidade da instituição na década de 40 em revistas  passaram a ser substi36 -

tuídas por notícias que faziam sua má-fama na década de 60 e 70, ora por greves de 

médicos, ora por condições precárias, ora por episódios de violência ocorridos no lo-

cal. Um exemplo foi a morte do poeta paraibano Luiz Raimundo no local, no dia 

3/11/1973, conforme notícia do jornal Tribuna da Imprensa.  

Contemporâneo de Torquato Neto, a quem dedicou alguns de seus poemas,  

Luiz Raimundo era integrante da geração de poetas marginais que distribuía suas poe-

sias pela cidade com o cheiro úmido do mimeógrafo. Internado pela quarta vez segui-

 De acordo com o Centro de Pesquisas e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 34

Fundação Getúlio Vargas (FGV), no verbete “INPS”, com a subida dos militares ao poder em 1964, e 
as consequentes mudanças entre o Estado e a classe trabalhadora, houve uma despolitização de sindica-
tos e institutos de aposentadoria, que passaram a ser conduzidos de maneira mais tecnocrática, para 
facilitar a administração do Estado. Nesse sentido, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 
foi uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social criado por decreto em 21 
de novembro de 1966, que encarregava-se da concessão e manutenção de benefícios (aposentadorias, 
pensões, auxílios, abonos, pecúlios, salários-família, salários-maternidade e seguros por acidente de 
trabalho) a empregados e empregadores urbanos e rurais e a seus dependentes. Entre suas diretrizes 
destacou-se uma política de assistência médica com prioridade para a contratação de serviços de tercei-
ros, em detrimento dos serviços médicos próprios da previdência social. Com isso, hospitais privados 
eram financiados, e estabeleciam convênios com empresas, através dos quais o INPS lhes devolvia 
parte da contribuição previdenciária. As consequências da política de articulação da previdência com o 
setor privado manifestaram-se numa série de distorções no sistema de assistência médica. Depois de 
entrar em crise ao longo da década de 1980, foi extinto em 12 de abril de 1990 (ABREU, 2019).

 Desde a sua fundação, em 1938, o Sanatório da Muda divulgava diariamente seus anúncios nos pe35 -
riódicos cariocas. Os primeiros reclames destacam seus “parques arborizados”, depois limitavam-se ao 
serviço ofertado: “Sanatório da Muda. Doenças nervosas e mentais. Tratamentos modernos. Eletrocho-
que. Eletropirexia. Cardiapol-insulina. Psicoterapia. Pavilhão separado para nervosos e para curas de 
repouso. Direção: Dra. Iracy Doyle e Dr. Arruda Câmara. Rua João Alfredo 23, T. 38-1188”. Em abril 
de 1940, a diretora do Sanatório, dra. Iracy Doyle, publicou um anúncio em formato de artigo na revis-
ta mensal Boa nova garantindo que a loucura tinha cura. Para isso, apresentava dados de remissão do 
primeiro ano de funcionamento do Sanatório da Tijuca: “Erasmo fez o Elogio da Loucura. Depois del-
le, a deusa nunca mais encontrou quem lhe tecesse lôas. Mas, ao contrário, encontrou quem lhe ergues-
se preconceitos. No Sanatório da Tijuca, a percentagem de remissões em 1939 foi de cerca de 70%. O 
tempo de internação de dois e três meses. Ergo minha voz em favor dos loucos. É uma nova e original 
cruzada” (DOYLE, 1940).

 A revista Cruzeiro fez uma reportagem dentro do sanatório intitulada “Uma organização diferente”, 36

com fotos dos pacientes em tratamento e em horário de lazer, publicada no dia 24/02/1940. Na década 
de 50, eram comum que internos trocassem recadinhos afetivos entre si em cartas publicadas em jor-
nais.
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da em hospitais psiquiátricos com esquizofrenia naquele ano, o jovem de 25 anos 

morreu depois de receber uma superdosagem de insulina no Sanatório da Tijuca. Seu 

irmão fez a denúncia: “Foi uma das vítimas do sistema psiquiátrico vigente. Com suas 

maciças doses de medicamentos e tratamentos de choque, esse sistema se encarrega 

de subjugar aqueles que, como Luiz Raimundo, são chamados de 

esquizofrênicos” (CARVALHO,1976). 

Outro exemplo são os relatos dos diários da escritora Maura Lopes Cançado, 

que passou a vida entre hospitais psiquiátricos no Rio e em Minas Gerais, levada para 

o Sanatório da Muda em 1979, depois de tentar tratamento no hospital do Engenho de 

Dentro, sem sucesso. Foi lá que ela experimentou primeiro “os horrores de um hospí-

cio” (CORREA, 2018, p. 34): 

     Só dei acordo de mim quando me achava lá, presa num quarto onde 
havia apenas um colchão nu, no chão. Pareceu-me estar gritando há 
muito tempo antes de tomar consciência: talvez eu tenha sido acor-
dada pelos meus próprios gritos. Passei a bater furiosamente na por-
ta. Ninguém atendia. Ignorava onde estava, apesar de saber da min-
ha transferência para outro sanatório. Eu me julgava à mercê de 
pessoas em quem não confiava. Tudo me parecia absurdo, arbi-
trário. Batia. Quando meus pulsos ficavam muito doloridos, deitava-
me exausta no chão e batia com os pés. Minha cabeça era um tam-
bor: soava (…) Ninguém atendia – eu gritava sempre. Tinha a gar-
ganta seca, a língua pesada, pastosa. Via-me traída, ignorava por 
que estava ali, e onde estava. Quando o cansaço me dominava com-
pletamente, procurava voltar para o colchão. Sem forças para fazê-
lo, deixava-me no chão, dormia e acordava, como num pesadelo 
nevoento. Vagamente recordava uma passagem na Casa de Saúde do 
Alto da Boa Vista. Agredira uma médica e uma guarda, atirando-
lhes bolas de bilhar (CANÇADO, 1979, p. 111). 

A luta pela reforma psiquiátrica no Brasil tomou corpo no final dos anos 70, 

mas foi só em 1989 que a extinção do modelo de tratamento com altas doses de fár-

macos e eletrochoques virou lei no país. Há quase nenhuma documentação histórica  37

que possa detalhar a rotina do Sanatório da Muda especificamente em 1970, quando 

João Antônio passou por lá, e só moradores muito antigos do bairro falam com algu-

ma intimidade da existência de um sanatório por aquelas paragens, como fez o escri-

 Os acervos de prontuários da instituição não foram localizados.37
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tor e compositor Aldir Blanc no conto “O tijucano” (1979) . O que é possível saber 38

são as pistas da sua memória que compõem o conto “Casa de Loucos” – que será  ex-

plorado no capítulo 4.3. Inspirado em sua passagem pelo local, como o próprio escri-

tor assumiria em entrevista a Ary Quintela (2009), o conto tem um narrador que relata 

tratamento com choques, solitária, com apenas oito psiquiatras e quatro enfermeiros 

cuidando dos internos, embora nem todos fossem diagnosticados com doenças men-

tais: “Somos 290, entre enganados e desenganados” (ANTÔNIO, 1976, p. 136). É cu-

rioso que o autor tenha escolhido justamente esta instituição para isolar-se, recuperar-

se da estafa. O Sanatório da Tijuca não parecia mais tranquilo do que a redação jorna-

lística.  

 Publicado em 1979 no livro Rua dos artistas, o conto “O tijucano” versa sobre as características 38

comuns ao morador do bairro da Zona Norte, que sempre reclama da Tijuca, mas é um bairrista invete-
rado. Como um dos personagens, que num surto de loucura, ao tirar a roupa e subir em uma reclaman-
do o bairro, evocou o Sanatório da Muda: 
 “— A Tijuca é uma merda! Tô farto disso aqui! Num guento mais a Tijuca! É uma merda! 
Uma verdadeira merda!  
Quando a ambulância chegou e meu amigo leu o que estava escrito nela, o escarcéu 
aumentou. Do alto da árvore, nu, mas em pose de senador, bradava:  
— Pro Pinel, jamais! Nós, Tijucanos, temos nosso próprio sanatório!” (BLANC, 1979, p. 193)
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3.3. “Quero paz para escrever”: dois meses de auto-internação 

Entre enganados e desenganados, no entanto, o risco parece ter valido a pena.  

Em depoimento ao escritor Mylton Severiano,  Marília Andrade (2005) conta 

como João Antônio “era um personagem que ele mesmo criou”, “dentro da literatura 

dele”, “que tinha de viver até as últimas consequências, ainda que às raias da demên-

cia”. E que, nesse sentido, ao lhe fazer o pedido “estranhíssimo, de interná-lo como 

louco”, ele se assemelhava a Lima Barreto, levado ao hospício pelo irmão .  39

Estava na Manchete. O Adolfo Bloch rasgava laudas, mordia lau-
das, pisava em cima das fotos. Ele chegou em casa e falou: “Olha, 
quero paz para escrever. Esse negócio de jornalismo está me dei-
xando louco. E o único jeito de eu escrever vai ser num hospício 
(...) Me deram este endereço, é do Sanatório da Tijuca, você me 
leva lá e fala que não estou bom da cabeça. Que estou rasgando di-
nheiro!” (ANDRADE apud SEVERIANO, 2005, p. 150).  

De acordo com o depoimento de Marília, nem foi preciso mentir. O relato 

das “esquisitices normais” dele foram suficientes para que o médico o internasse. As 

“esquisitices normais” incluíam sumir de casa por vários dias seguidos sem dar notí-

cias e, quando em casa, a escrever algum texto, trancar-se na suíte para não ser inco-

modado, segundo o que disse a Mylton. Em entrevista a Rodrigo Lacerda, usou a ex-

pressão “temperamento explosivo”, e disse que sentia no episódio não só o perfume 

de Lima Barreto como de Dostoiévski, autor que também havia escrito sobre o tema e 

e que era uma das leituras de cabeceira de João Antônio na sua ‘primeira dentição’ 

literária. “O episódio foi ao mesmo tempo um laboratório literário, uma reportagem-

de-campo e uma internação real” (LACERDA, 2006, p. 423). 

Anos depois, em entrevista ao jornalista Ary Quintela, João daria outra ver-

são para sua internação, negando que tivesse ido por conta própria: 
AQ: O que é esse Sanatório da Tijuca? 
JA: É um sanatório para loucos, na Muda da Tijuca, à Rua João Al-
fredo n. 28. 

 Conforme descreve Lilia M. Schwarcz em Triste visionário, Lima Barreto foi internado pelo irmão, 39

Carlindo, em 18 de agosto de 1914, no Hospital Nacional de Alienados, depois de quebrar a casa do tio, 
em Guaratiba. Lima Barreto havia se mudado havia pouco para a casa do parente depois de frequentes 
alucinações que tivera em casa,  em Todos os Santos, em decorrência da bebida. Foi o médico do seu 
pai, José Henriques, quem recomendou a remoção de Lima Barreto de casa, para não piorar a saúde de 
José, que padecia, neurastênico. Carlindo pertencia aos quadros da polícia e procedeu à internação. 
“Lima jamais perdoaria o irmão, nem esqueceria da viagem que fez de Guaratiba até a praia Vermelha, 
misturado a delinquentes. O conto ‘Como o homem chegou’, incluído pelo autor na primeira edição de 
Triste fim, de 1915, é claramente inspirado no episódio” (SCHWARCZ, 2017, p. 275-276) .
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AQ: Você foi lá fazer alguma reportagem? 
JA: Negativo. Em 1970, lá fui recolhido, devido a uma estafa, du-
rante 120 dias. Casa de Loucos não tem este título em vão. 
AQ: Estafa? 
JA: Concluíram que eu estava com estafa. Nesse nosso cômputo 
ocidental, os loucos são recolhidos a ambiente chamados sanatórios, 
onde se misturam com epiléticos, com gente estafada e até mesmo 
com toxicômanos, alcoólatras, etc. Enfim, é um balaio de margina-
lizados psíquicos, em que são misturados oligofrênicos, esquizofrê-
nicos, drogados, epiléticos, maconhados... Em doce harmonia ou 
desarmonia. 
AQ: Mas como foi pra lá? 
JA: Movido pelos acontecimentos. Passei, realmente, uma tempora-
da muito braba na vida, uma temporada de grandes aborrecimentos 
(…) Lá, entre outras coisas, passei cinco meses trabalhando sem um 
dia de folga, era na época do primeiro seqüestro nacional, o do em-
baixador norte-americano. Isso leva qualquer cidadão à estafa, prin-
cipalmente num regime de terror, onde o fantasma da demissão pai-
rava sobre nossas cabeças 24 horas por dia. Isso pode arrastar uma 
pessoa à pederastia, à impotência sexual, à ranhetice crônica ou até 
um sanatório. 
AQ: Me disseram que você um dia arrebentou uma redação. Existe 
esse fato? Foi isso que levou você a um sanatório para descansar? 
JA: Negativo. Não arrebentei coisa nenhuma. Entrei num estado de 
profundo aborrecimento, hipocondria, dores físicas inclusive, e – a 
conselho médico – fui levado para o sanatório. Fui para lá sob meus 
protestos, claro, pois o estafado acha que nunca está estafado, como 
o mitômano afirma que não mente, o alcoólatra diz que não bebe, o 
epilético afirma estar sadio e o louco jura ser lúcido. (ANTÔNIO 
apud SILVA, 2009) 

Assim como Lima Barreto, João Antônio ficou internado por cerca de dois 

meses. Mas ao contrário daquele, em um calvário auto-induzido, um exílio forçado, e 

segundo algumas pistas levam a crer, forjado. Em carta escrita durante o período em 

que esteve no sanatório, endereçada ao amigo e crítico literário Fábio Lucas , João 40

afirma que foi internado no dia 13 de maio de 1970, “para tratamento dos nervos, de 

possível esgotamento, estafa, desequilíbrio emocional e não sei mais quantos nomes 

para fazer a caracterização de saco cheio, paciência esgotada. Mas já tenho melhora-

do” (ANTÔNIO, 2004, p. 91). Vale destacar a data: 13 de maio é também o aniversá-

rio de Lima Barreto, a data em que se celebra a Abolição da Escravatura, e o dia em 

que João Antônio escolheria em 1976 para assinar intencionalmente a nota prévia do 

Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto, livro concebido no 

sanatório.  

 Apesar de já ter sido publicada no livro Cartas aos amigos Caio Porfírio Carneiro e Fabio Lucas 40

(2004), a carta foi lembrada por Augusto Massi no seminário 80 anos de João Antônio (USP, 2017), 
durante sua conferência.
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Esses detalhes mostram que a auto-internação pode ter sido não só induzida 

como meticulosamente planejada. Um exercício de seu “corpo a corpo com a vida” 

que se transformava em uma espécie de performance de permanência, já que a elabo-

ração da posteridade também era uma característica do seu projeto literário. Nesse 

sentido, internar-se voluntariamente bem no dia do aniversário de Lima Barreto, e as-

sinar o prefácio do livro sobre ele na mesmíssima data não soam como simples coin-

cidências, mas como ações imantadas de significados. João Antônio era apegado a 

detalhes, como seus textos revelavam. Além disso, manejava cuidadosamente a recep-

ção à sua obra. Mantinha amigos e jornalistas a par de cada ideia, tradução, aceite ou 

nova edição; cuidava da divulgação dos livros na imprensa, afagando quem pudesse 

recomendar ou fazer resenhas, artigos e entrevistas sobre o volume, garantindo  sua 

fortuna crítica registrada para o futuro.  

Na missiva a Fabio Lucas enviada durante o período no sanatório, João reve-

lou ainda que um amigo recente o havia visitado – o escritor José Rubem Fonseca – e 

que estavam tendo boa aproximação. Foi a única vez que mencionou receber visitas 

no sanatório. Contou também que escrevia aquela carta de casa, onde passava os fi-

nais de semana – um detalhe que atenua a imagem de sofrimento exaustivo que a roti-

na no sanatório lhe impunha, o que era repisado em entrevistas. Na carta, deu mais 

detalhes que confirmavam a internação planejada:  

Embora não podendo do ponto de vista financeiro, Fábio, resolvi, 
juntamente com Marília, fazer uma parada nessa vida de correrias, 
atropelos e mourejar. Daqui pra frente teremos de nos arranjar com 
30% a menos dos meus vencimentos, pois é essa a porcentagem que 
o INPS dá aos associados internados. (…) A verdade tranquila é que 
eu já não estava mais aguentando o tranco diário (ANTÔNIO, 2004, 
p. 91). 

João Antônio parecia juntar a fome com a vontade de comer: à sua estafa no 

trabalho, somava-se um desejo novo de “ter paz para escrever” e um antigo de reviver 

a experiência de internação de Lima Barreto ou Dostóievski, como aventou Marília. O 

sanatório parecia então a saída ideal, já que durante a licença continuaria a receber 

pelo menos uma parte do salário. Era uma malandragem – já que o fato de receber 

seguro de saúde sem estar diagnosticado com algum distúrbio mental não era exata-

mente uma atitude honesta – para resolver o presente, pensando no futuro. Indícios 

que reforçam a suspeita: a internação como performance de permanência. Uma forma 
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de articular, manejar e produzir a fixação e perenidade da própria obra, de maneira 

ativa e consciente. 

A estratégia resultou. Um dos acontecimentos mais marcantes na sua estadia 

no sanatório foi ter conhecido o interno Carlos Alberto Nóbrega da Cunha 

(1897-1974), então com 72 anos, seu companheiro de quarto na instituição .  Diag41 -

nosticado com esclerose, segundo a nota prévia que João escreveu em Calvário e por-

res do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto…(1977) ou com arteriosclerose, 

conforme reportagem de Marcelo Beraba em O Globo (1977), Carlos Alberto tinha 

sido um importante educador e jornalista fluminense que vivia como morador do sa-

natório. Natural de Dorândia  (RJ) e professor de português por formação, passou a 42

vida no Rio de Janeiro. Como jornalista, foi redator dos jornais A Noite e O Jornal, 

escreveu para veículos como o Correio do Ceará – assinava suas reportagens como 

“Nóbrega da Cunha” –, foi repórter internacional , correspondente da France Press, 43

integrante da Associated Press e da Associacão Brasileira de Imprensa (ABI). Em 

1930, fundou o Diário de Notícias, fortalecendo o grupo da imprensa favorável à Ali-

 Em artigo publicado no jornal O Liberal, de 28/9/1989, intitulado “Debates com João Antônio”, 41

sobre uma agenda de debates e conferências do autor em Belém do Pará naquele mês, com uma breve 
entrevista com João Antônio, surge a informação de que Carlos Alberto Nóbrega da Cunha foi compa-
nheiro de quarto do autor. A informação, no entanto, não aparece em outras entrevistas.  

 Ainda no rastro das coincidências, a cidade de Dorândia, no sul fluminense, é também a cidade natal 42

da avó materna de João Antônio, Nair de Sá Cardoso, a quem ele dedica o livro Abraçado ao meu ran-
cor (1986). 

 Alguns fatos pitorescos se somavam à sua carreira de correspondente internacional: em 1950, parti43 -
cipou de uma comitiva que trouxe ao Brasil 150 galinhas “sem asas” para exibição no país, conforme 
reportagem publicada no dia 25 de fevereiro de 1950 na Revista da Semana, um marco da transgenia à 
época, e no ano seguinte foi o primeiro repórter brasileiro a cobrir a estreia do concurso de Miss Uni-
verso, em Miami (BERABA, 1977).
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ança Liberal. Nóbrega da Cunha era ligado a Getúlio Vargas desde a sua chegada ao 

poder, e o Diário ficou conhecido como o “jornal da revolução” . 44

O Diário foi o primeiro jornal brasileiro a ter uma página inteira dedicada à 

educação, uma conquista de Carlos Alberto, que entregou a seção à jornalista e poeta 

Cecília Meireles. Amigo de Cecília, padrinho de uma de suas filhas, foi Carlos Alber-

to quem a convidou para escrever a coluna, o que ela fez por três anos. O período foi 

considerado, por ela, como o mais político da sua carreira . Carlos Alberto Nóbrega 45

da Cunha foi também o responsável pela entrada de Carlos Lacerda no jornalismo. De 

acordo com João Pinheiro Neto, no livro Bons e maus mineiros (1996), ele pagava do 

próprio bolso para que o jovem, aos 16 anos, filho do embaixador Mauricio Lacerda, 

reunisse informações para a página de educação de Cecília Meirelles.  

Entre 1932 e 1933, Carlos Alberto Nóbrega da Cunha foi diretor de Instrução 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele participou da redação e divulgação do “Ma-

nifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (SAVIANI, 2013, p. 239), que defendia a 

reforma integral do ensino brasileiro. Há uma escola com seu nome no Paraná.  

Carlos Alberto também participou da fundação do Partido Socialista Flumi-

nense em 1937 e foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, de 1946 a 1948. Era con-

viva de nomes como Mario de Andrade, Monteiro Lobato e Carlos Drummond de 

 “Após as eleições presidenciais de março de 1930, que deram a vitória ao candidato situacionista 44

Júlio Prestes, acentuou-se a oposição ao governo de Washington Luís. Nesse contexto de intensa agita-
ção e abertura para os debates políticos surgiu o Diário de Notícias, sob a orientação de Orlando Dan-
tas, Nóbrega da Cunha e Figueiredo Pimentel; jornalistas recém-saídos de O Jornal. Desde seu lança-
mento, a posição do Diário de Notícias foi definida claramente. Sua proposta básica era lutar contra “a 
estrutura oligárquica” da República Velha, colocando-se como porta-voz de um “espírito revolucioná-
rio” que visava a transformação da sociedade. No seu entender, entretanto, espírito revolucionário não 
tinha uma conotação de modificação profunda da sociedade, mas significava a reforma, a substituição e 
o aperfeiçoamento, vistos como uma forma de superar os métodos políticos antiliberais então em vigor. 
Assim, em sua declaração de princípios, ainda que sem se comprometer com os partidos existentes, o 
jornal sustentou as teses da Aliança Liberal, movimento oposicionista que apoiara a candidatura derro-
tada de Getúlio Vargas à presidência da República e cujas principais reivindicações eram a anistia, o 
voto secreto e reestruturação da justiça. A atuação crítica do jornal logo o tornou alvo da repressão go-
vernamental: suas matérias foram submetidas à censura e seu proprietário Orlando Dantas foi chamado 
a depor na polícia quando começaram os primeiros boatos sobre a eclosão da Revolução de 1930. Esse 
fato, contudo, não alterou a linha editorial do matutino, que seguiu informando a respeito dos aconte-
cimentos pré-revolucionários recebendo o título de ‘O jornal da revolução’”. (FERREIRA, Marieta de 
Morais. “Diário de notícias”. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/
acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-de-noticias-rio-de-janeiro Acesso em: 19 de março de 2019)

 Como relata Roberto (2017), entre 1930 e 1933, tendo Cecília Meirelles à frente, a Página de Edu45 -
cação constituiu-se em um instrumento de combate e de divulgação de ideias modernizantes relaciona-
das à educação. “Engajada e atuante, Cecilia Meireles tomou para si o compromisso de fazer circular e 
discutir, por meio da seção, temas que elegeu como centrais para o processo de (re)construção do 
país” (ROBERTO, 2017, p. 3048). 
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Andrade, “e toda geração de escritores e jornalistas que faziam a vida culta da cidade 

nas décadas de 20 e 30” (BERABA, 1977). Era muito próximo do crítico Mário Pe-

drosa, com quem frequentava terreiros de candomblé . Seu interesse por religiões de 46

matriz africana vinha de longe: foi Carlos Alberto o autor de uma das primeiras repor-

tagens sobre macumba na imprensa brasileira, a série “Os mystérios da macumba”  , 47

publicada primeiramente no periódico Vanguarda, de 1927, e depois republicada no 

próprio Diário de Notícias. A série foi ilustrada por Fernando Correia Dias 

(1892-1935), marido de Cecília Meirelles.   

Carlos Alberto Nóbrega da Cunha era um personagem pronto para a lavra de  

um escritor como João Antônio. Agora internado no Sanatório da Muda como um pa-

ciente e colega, Carlos Alberto lhe chamou a atenção ao contar histórias boêmias do 

escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, que havia conhecido pessoalmente entre 

1916 e 1920 (Lima morreria em 1922). Como a bibliografia sobre Lima era pouca em 

1970, com destaque para a biografia de Francisco de Assis Barbosa (2017), A vida de 

Lima Barreto, de 1952, as falas de Carlos Alberto tinham valor raro e especial. E João 

Antônio sabia disso. 
Aos poucos, fui descobrindo que tinha um amor muito grande pelas 
coisas do Lima Barreto e chegou a conhecê-lo em vida. No início, 
duvidei e fiz alguns testes. Deixava que ele falasse horas sobre a 
obra do Lima. E ele simplesmente sabia tudo. Na época eu estava 
fazendo um estudo sobre Lima para meu próprio consumo, para 
minha ilustração, e não dava, portanto, para ele me enganar (BE-
RABA, 1977). 

Foi num longo café no refeitório do sanatório, como contaria em artigo no 

jornal O Estado de S. Paulo em 1982, depois de Carlos Alberto lhe contar um causo 

inspirado em Policarpo Quaresma, que João Antônio insistiu “num trabalho pacienci-

oso” : 
Queria arrancar do professor já setentão um depoimento mais senti-
do e amplo sobre Lima Barreto. Afinal, Nóbrega da Cunha era o 
homem que discordava profundamente de certas considerações já 

 Nóbrega da Cunha faz parte de um grupo de intelectuais e repórteres que, a partir de meados dos 46

anos 1920, expressaram um interesse renovado pelas práticas religiosas de matriz africana no Rio de 
Janeiro (GIUMBELLI, 2015, p. 98), a exemplo do que já tinha feito João do Rio em 1904, com a pu-
blicação de As religiões do Rio. Deste grupo, também figuram Leal de Souza e Francisco Guimarães, o 
Vagalume.

 Os cerca de 17 capítulos da reportagem estão preservados, em recortes, no Arquivo Mário de Andra47 -
de do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) (VALLE, 2018).
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consagradas do tipo “mulato genial beberrão”. Insistia em garantir 
que jamais viu bêbado o homem que bongava por todos os bote-
quins (ANTÔNIO, 1982) 

João Antônio propôs que ele lhe fizesse um roteiro dos bares da cidade e dos 

subúrbios, a via crúcis de Lima, “seu calvário de pileques e desenganos” (BERABA, 

1977). Depois de dias e noites de depoimentos, “que pareciam séculos”, de tal forma 

os absorviam (BERABA, 1977), e que se alongavam em digressões variadas , eles 48

tinham 40 laudas de roteiro de vida de Lima Barreto: “(…) E de tal forma vivíamos 

Lima Barreto naqueles dias que não sei até que ponto o professor e eu não éramos 

dois personagens de Lima, discutindo nosso autor – inclusive porque também ele, 

Lima, praticamente acabara num sanatório, como alcoólatra” (BERABA, 1977).  

No depoimento, Carlos Alberto contou que conheceu Lima Barreto numa 

época em que o escritor vagava de bar em bar, e chegaram a conversar poucas vezes – 

numa delas, a mais longa, Lima teria lhe feito confidências amorosas. Carlos Alberto 

citava cada “bar de portinha anônimo” (ANTÔNIO, 1977, p. 47) pelo qual Lima Bar-

reto passara, com detalhes sobre o arranjo do ambiente ou do que oferecia em esto-

que. Recordava os assuntos que se falava à época nos balcões, como as novidades li-

terárias, as atualizações políticas ou a Primeira Guerra Mundial. Relatava histórias 

curiosas dos frequentadores das  rodas de Lima, a maneira como algumas reuniões 

evoluíam para tertúlias e como a gripe espanhola dizimou os encontros.  

O Lima Barreto de Carlos Alberto circulava pelos bares com uma certa elite 

cultural, poetas, cartunistas, intelectuais, estudantes de Direito mas também com ope-

rários, capoeiras e alguns “vagabundos”. Carlos Alberto salientou que mulheres não  

circulavam entre eles, apenas algumas artistas em eventos mais sociais. “Às vezes, ia 

embora com um desses tipos, malandros e capadócios; outras, com gente humilde, 

mas correta e boa – guardas carteiros, mata-mosquitos, pequenos funcionários. Esse 

pessoal está todo de personagens dos seus livros” (ANTÔNIO, 1977, p. 57). 

  No artigo “Duas bagatelas ao redor do mulato de Todos os Santos”, publicado em O Estado de S. 48

Paulo, João Antônio detalha: “(…) Uma vez, varamos horas em como já se fabricava um bandido pela 
imprensa em 1916. O país pouco havia mudado: Nossa imprensa e a nossa polícia tinham, pois, tradi-
ção nessa coisa sórdida de fabricar Promessinhas, Micuçus, Romas 45 e Caras de Cavalo, uns pobres 
diabos a responder por crimes de que sequer tinham notícia e a impedir que se fosse ao fundo dos pro-
blemas policiais, a maioria determinada pela fome, pelo desemprego, pelas condições paupérrimas de 
vida do povo atirado a uma sociedade competitiva em que se desconhece a palavra 
solidariedade” (ANTÔNIO,  1982).
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Carlos Alberto deu detalhes do comportamento do escritor naqueles ambien-

tes, descrevendo seus gestos, trajes e modos minuciosamente – como o “biógrafo”  

ideal descrito por Marcel Schwob: “O biógrafo sabe escolher, entre os possíveis hu-

manos, aquilo é único” (SCHWOB, 1997, p. 23). Ele delineava um Lima Barreto que 

gostava de piadas, mas não gostava de trocadilhos. Um sujeito que não saía de casa 

sem chapéu, mas não usava guarda-chuva. Quando chovia, “preferia se esgueirar pe-

las marquises”. Andava com os bolsos pesados de moedas, e as cédulas de dinheiro 

enrolava num cilindro que levava “na fenda do lencinho do paletó”. Que andava mal-

vestido e quase nunca engraxado. Fumava o cigarro Elite 18, da Souza Cruz, e não 

usava isqueiro, preferia fósforo. Jamais fora visto beber a crédito, e nos grupos de 

paus d’água, “era sempre Lima quem pagava” a conta. No bar da Rua Sachet, o pri-

meiro em que parava, às três da tarde, pedia uma parati. Recusava qualquer outra be-

bida alcoólica, inclusive cerveja. Carlos Alberto foi veemente ao afirmar que naquele 

período “Lima jamais tomou um porre” (ANTÔNIO, 1977, p. 50). “Nunca o vi bêba-

do, mas sempre tomado” (ANTÔNIO, 1977, p. 56). 

Nunca perdia a linha o equilíbrio, não chamava ninguém para ir lá 
fora, discutir. Jamais gritava, nem nunca o ouvi dizer um palavrão 
ou desaforo. Bebia tristemente, tanto que o seu estado era sorumbá-
tico, ficava recolhido, olhando vagamente, respondendo quando se 
lhe perguntavam e, lá uma vez ou outra, dava um aparte (...)  A úni-
ca nota marcante de sua identidade era o olhar: olhos alongados, de 
um verde sujo com um fundo amarelo e embaciados, digo, baços. 
Eram olhos tristes. (ANTÔNIO, 1977, p.50-70) 

O  relato testemunhal refazia o percurso boêmio do escritor, tanto do ponto 

de vista da rua como de dentro dos bares, com detalhes desconhecidos à época, mes-

mo para Francisco de Assis Barbosa (2017). As edições posteriores a 1977 de A vida 

de Lima Barreto passariam a incorporar o relato publicado pelas mãos de João Antô-

nio. 

Carlos Alberto valorizava em pormenores o bar e a rua como espaços de so-

ciabilidade fundamentais para a caracterização da figura do escritor, na contramão de 
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um certo senso comum da época relatada . Ao detalhar o bar e a rua de Lima Barreto,  49

delineando também a cidade, Carlos Alberto conquistava definitivamente o interesse 

do jornalista e escritor João Antônio, e num terceiro espaço marginalizado, o sanató-

rio. 
À medida que marchava naquele roteiro dos bares urbanos e subur-
banos frequentados por Lima, o professor Nóbrega da Cunha aca-
bava revelando-me ainda, de lambujem, o clima, as figuras, os cos-
tumes daquelas rodas em que o escritor circulava, e, em consequên-
cia, eu tinha um retrato da cidade e do homem. E, logo, um quadro 
profundamente brasileiro, que o Rio representava, inda mais naque-
les ambientes, uma síntese do país (ANTÔNIO, 1982).  

Cheio de aliterações e duplos sentidos, o depoimento tinha ainda o mérito de 

evocar a linguagem da época com seus vocábulos específicos: 

(…) vaporeto, estilete, jetar, meetingueiro (do inglês “meeting”), 
gadanhar. Uma postura diante da língua que não é a nossa, absolu-
tamente. Percebi que essa linguagem ia constituindo um retrato de 
época muito forte, e através dele poderia recompor o clima intelec-
tual, cultural, político e humano de 1916 (BERABA, 1977). 

Anos depois, João Antônio atribuiu a essa fala um certo espírito do tempo 

“entre o boêmio e o revoltado”: 
(…) sua fala, à medida que avançava, ganhava uma linguagem dife-
rente, que se remetia àquele Rio de 1916 e em que pulavam vocábu-
los desta família: versalete, punhalete, sizígia. Um falar de época, 
uma fala colorida. Ou antes, em sépia, refletindo um espírito entre o 
boêmio e o revoltado, sempre vivo e participante. O professor fa-
lando me dava de graça o Rio de 1916 (ANTÔNIO, 1982).  

João ficou tão envolvido que mergulhou nos livros de Lima Barreto que es-

tavam na biblioteca do hospital psiquiátrico, aprofundando o exercício que já tinha 

 Em Trabalho, lar e botequim (2001), Sidney Chaloub mostra como os bares sofriam ataques mora49 -
listas da imprensa no início do século XX, caracterizados como locais de  desordeiros e vagabundos. 
Principal opção de lazer dos pobres urbanos do sexo masculino à época, o bar se consolidou como es-
tabelecimento comercial urbano já de forma estigmatizada. Muito porque a tentativa de imposição de 
hábitos de trabalho domesticados encontrava um obstáculo na maneira de vida tradicional dos pobres 
urbanos em questão. “Era ali, nos papos das horas de descanso, que se afogavam as mágoas e se entor-
peciam os corpos doloridos pelas horas seguidas do labor cotidiano (...) O botequim e o quiosque, a 
despeito dos seus algozes, apresentam múltiplos significados” (CHALOUB, 2001, p. 257 258). Assim, 
segundo Chaloub, o botequim, além de funcionar como distribuidor de bebidas e alimentos, tinha papel 
de “observatório popular”, um centro aglutinador e difusor de informações entre os populares, era um 
“ponto privilegiado, uma janela aberta para o estudo de padrões de comportamento dos homens pobres 
em questão” (CHALOUB, 2001, p. 312). 
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começado a fazer em 1968, conforme contou em cartas a Ilka Brunhilde Laurito . 50

Um bom jornalista saberia que encontrar uma fonte daquele quilate, e disposta a falar 

naquelas condições, não era só uma boa pauta de reportagem. Poderia render-lhe ma-

terial para muito mais. Deixou o Sanatório no final de junho com o feixe de laudas 

embaixo do braço. Com estratégia, malandragem e um tanto de sorte, como era típico 

dos seus personagens, a investida de João Antônio na auto-internação resultava: o au-

tor conseguiu isolar-se da turbulenta redação de Manchete, recebeu visitas, fez novos 

amigos, releu os próprios contos , mergulhou na obra de Lima Barreto, escreveu car51 -

tas, apanhou a ideia de um livro pelo cabresto. Talvez até tenha acompanhado os jo-

gos da Copa do Mundo de 1970 na TV da instituição, fanático que era por futebol – o 

campeonato mundial aconteceria de 31 de maio a 21 de junho, o mesmo período em 

que João esteve internado, e teria o Brasil como campeão. 

 Em carta datada de janeiro de 1968, João Antônio disse a Ilka: “Olhe, apesar de tudo, estes tempos 50

estão me dando uma experiência muito útil. A releitura de tudo, absolutamente tudo (e, pausadamente, 
refletidamente) de Lima Barreto, está me fornecendo uma dimensão de Brasil bastante desencorajado-
ra, mas bastante real, do ponto de vista subjetivo e da análise. Este país já era assim desde 
1910” (11/11/1968).

 O conto “Paulinho Perna Torta” seria reescrito no sanatório, como ele explicaria na edição de Leão 51

de Chácara, de 1975.  
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4. O biografemático: leituras a partir do biográfico 

 A quantidade de leituras críticas possíveis a partir de um recorte biográfico é 

sempre infinda. Nesse sentido, um pouco para “estender a intimidade” com a obra, 

como Updike (1999) descreveu , mas fundamentalmente para descomprimir a potên52 -

cia biografemática que o biográfico possa conter, estabeleço o trabalho que se segue: 

uso o episódio da internação, que é apenas uma peça desse imenso vitral colorido que 

é a vida de João Antônio, como um prisma, “um signo fecundo em 

significações” (MOISÉS, 2012), para projetar três feixes de cor distintos, móveis e 

intermitentes, exercitando a pluralização das abordagens que marca a caracterização 

dos biografemas, os significantes. Sigo, portanto, o exemplo do que fez Alain Buisine, 

escritor que também seguiu o modelo biografemático de Barthes, e “optou por des-

comprimir a partir da irradiação de um núcleo, procurando romper, fragmentando-a 

como Barthes, a continuidade causalista de uma narrativa sequencial da 

existência” (BUISINE apud DOSSE, 2015, p. 309). Estabeleço três: o encontro de 

João Antônio com Lima Barreto; a modernização do estilo com Calvário e porres do 

pingente Afonso Henriques de Lima Barreto e o conto “Casa de loucos”. Nas análises, 

feitas em forma de ensaio , lanço mão de críticas literárias, ensaios, resenhas publi53 -

cadas em jornal, prefácios, orelhas, e todo paratexto que ajude a esgarçar essa teia de 

significações. Aos biografemas, pois. 

 No ensaio “One cheer for literary biographies”, publicado na The New York Review of Books (1999), 52

o crítico literário John Updike escreveu, a respeito das biografias literárias, que os leitores têm esse 
desejo de ler sobre a vida dos autores por muitas razões, entre elas pelo “desire to prolong and extend 
our intimacy with the author—to partake again, from another angle, of the joys we have experienced 
within the author’s oeuvre, in the presence of a voice and mind we have come to love” (UPDIKE, 
1999).  

 No célebre texto “O ensaio como forma” (2003), ao refletir sobre o ensaio, Theodor Adorno entende 53

que “o ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada,; ele encontra sua 
unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada. A harmonia unísso-
na da ordem lógica dissimula a essência antagônica daquilo sobre o que se impõe. A descontinuidade é 
essencial ao ensaio; seu assunto é sempre um conflito em suspenso” (ADORNO, 2003, p. 35)
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4.1. João Antônio encontra Lima Barreto, seu precursor e personagem 

 “O fantasma de Lima Barreto baixa no Sanatório da Muda” foi o título da 

crítica literária que o jornalista, escritor e dramaturgo Aguinaldo Silva escreveu para o 

jornal O Globo em 1977 quando do lançamento de Calvário e porres do pingente Af-

fonso Henriques de Lima Barreto. Uma metáfora irônica, mas indicativa do imaginá-

rio que se construiu sobre o ocorrido naquele hospital psiquiátrico tijucano entre maio 

e junho de 1970, enquanto a ditadura acumulava arbitrariedades na sua fase de endu-

recimento e o Brasil avançava de fase na Copa do Mundo do México. Na “casa de 

loucos” da Muda, entre a fila das bolinhas às sete da manhã e a sessão noturna de TV 

no refeitório,  dois internos evocavam a presença de Lima Barreto, e tantos detalhes 

contidos naquele livro sobre o escritor morto em 1922 só poderiam indicar alucinação 

ou fantasmagoria, de acordo com a crítica do jornal, “(…) nas condições em que foi 

feito, há nele um evidente traço alucinatório, lhe parecem uma espécie de psicografia” 

(SILVA, 1977).  

 Como fantasmas não existem, o que aconteceu parece mais simples e terreno: 

foi a partir das conversas com Carlos Alberto Nóbrega da Cunha, detalhadas no capí-

tulo anterior, que João Antônio mergulhou mais profundamente na obra de Afonso 

Henriques de Lima Barreto, na qual já estava disposto a se aprofundar. E isso aconte-

ceria em um espaço que se tornaria comum à trajetória de ambos: o sanatório, o que 

dava à esta pequena trama um cenário mais propício a elocubrações fantasiosas diver-

sas. Em entrevista a Ary Quintela, João Antônio atribui a Carlos Alberto Nóbrega da 

Cunha a sua aproximação com Lima Barreto: 

J.A: Conheci num sanatório da Tijuca um senhor que viveu com 
Lima Barreto. (…) Por causa dele, aproximei-me muito do Lima, li 
tudo do Lima inclusive cartas. E surgiu-se essa admiração pelo 
Lima, que crescia mais a cada dia. Penetrei fundamente na obra do 
Lima e reconheci que se tratava de um grande escritor, o escritor 
brasileiro por excelência, independentemente de escolas, de épocas. 
Um escritor que tinha uma posição honesta na literatura do país so-
bre o qual escrevia. Muito maior do que a de todos os escritores 
brasileiros. Lima foi o que mais se aproximou do pobre diabo, do 
homem de subúrbio, do miserê sem grandeza nacional, daquela ca-
mada que não tem nenhum traço folclórico (ANTÔNIO, apud SIL-
VA, 2009). 
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 Havia outros traços biográficos em comum além da passagem pelo sanatório: 

tanto Lima Barreto quanto João Antônio eram mestiços, pobres, oriundos da periferia. 

Jornalistas com aspirações literárias, ambos viveram no Rio de Janeiro, foram boêmi-

os e tiveram problemas de saúde ligados ao uso excessivo de álcool. A identificação 

de João Antônio com Lima Barreto soava natural. Mas o que se deu foi além: um en-

contro perpétuo, uma verdadeira fixação. Daí a imagem fantasmagórica usada por 

Aguinaldo Silva ao contextualizar o mote do livro resenhado, como se a realidade já 

não fosse suficiente para explicar o acaso: “O clima do sanatório parecia propício a 

esse tipo de delirante coincidência: Lima Barreto sempre foi, para João Antônio, uma 

espécie de ‘pai espiritual-literário’” (SILVA, 1977).  

  Esse “encontro marcado” entre João Antônio e Lima Barreto não eclodiu no 

Sanatório da Muda espontaneamente. Não foi só um acaso que de repente fez com 

que Lima entrasse na sua vida de maneira avassaladora, pela porta do sanatório, atra-

vés de Carlos Alberto. A meu ver, o encontro de João  com Lima Barreto foi construí-

do por ele, de maneira consciente, em cinco fases.  

 A primeira delas, como leitor. Antes de entrar no Sanatório da Muda, ainda em 

1968, João Antônio já tinha começado a ler a obra de Lima Barreto sistematicamente, 

como visto em carta à Ilka Brunhilde Laurito mencionada anteriormente, o que indica 

que já havia, por parte dele, uma predisposição para exercício que se tornaria mais 

metódico no próprio sanatório, e depois, já tendo deixado a instituição. O pesquisador 

Pedro Silva  (2005) mapeou todos os livros de e sobre Lima Barreto existentes no 

acervo pessoal remanescente de João Antônio: 14 volumes, todos grifados e anota-

dos . 54

 Depois, como um devoto. A partir do mergulho que fez na obra de Lima no 

sanatório, nas leituras e conversas com o Carlos Alberto, João Antônio passou a “con-

sagrar” deliberadamente todos os seus livros a Lima Barreto. Desde 1974, quando 

saiu a segunda edição de Malagueta, Perus e Bacanaço, até o último livro publicado 

 A pesquisa “A presença de Lima Barreto no acervo João Antônio” (SILVA, 2005) também mapeou 54

grifos, cotejou citações e levantou artigos que João Antônio publicou em defesa da obra de Lima Barre-
to.
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em vida, em 1996, Dama do Encantado. Todos, sem exceção, têm dedicatórias nas 

quais aproveita para exaltar a pertinência, atualidade e pioneirismo do amanuense de 

Todos os Santos ao abordar e denunciar a precariedade em que viviam muitos brasi-

leiros. A oferta mais comum é “A Afonso Henriques de Lima Barreto/ pioneiro/ con-

sagro”. Na mais longa delas, a que pôs no livro Ô, Copacabana, de 1978, escreve: “A 

Afonso Henriques de Lima Barreto/ nunca bastante lembrado/ pioneiro/ captador de 

bandalheiras/ e denunciador/ desconcertante/ consagro/ com a devida humildade”. 

 Na sequência, como um paladino em defesa de sua memória. João Antônio 

ergueu uma persona de referência em Lima Barreto, tornou-se, sem academicismos, 

ele mesmo um especialista, fosse para palestras , prefácios e textos de apresentação   55 56

de livros ou artigos publicados em jornais . Em 1980, fez intensa campanha para que 57

houvesse homenagens a Lima Barreto em todo país, por ocasião do centenário de seu 

nascimento no ano seguinte. Em março de 1981, escreveu a Jácomo Mandatto: “Es-

crevi hoje ao Suplemento Literário Minas Gerais sugerindo uma edição especial sobre 

o centenário do nascimento de Lima e oferecendo um artigo meu nesse sentido. Va-

mos ver como recebem minha dica” (2009). Em junho do mesmo ano, ofereceu a Já-

como uma palestra sobre Lima Barreto em Itapira e o induziu a sugerir ao Jornal de 

Cultura Catarinense que o convidasse com o mesmo propósito: “Quero que você es-

creva a ao Oldemar Olsen Jr [...] e comente largamente o que foi a minha palestra so-

bre Lima em S. Paulo. Sugira a ele, por favor que me leve à Universidade de Blume-

nau a fazer o mesmo trabalho limabarreteano e mais uma conferência sobre meus li-

vros” (2009). E insistiu para que o amigo o levasse a Itapira: “continue firme em 

Lima Barreto. In Lima veritas. E me leve a Itapira, mesmo num ônibus, me leve a Ita-

 Alguns cartazes encontram-se no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Faculdade de Ci55 -
ências e Letras de Assis/Unesp (Cedap).

 Em 1995, a Folha de S. Paulo presenteou os leitores com uma coleção de crônicas sobre Lima Bar56 -
reto, e a apresentação foi feita por João Antônio e intitula-se “Conheçamos Lima Barreto, um descobri-
dor do Brasil”. O argumento principal é o de que os leitores deveriam redescobrir Lima, que tão bem 
havia redescoberto o Brasil. É um dos seus últimos textos, já que viria a falecer no ano seguinte.

 Existem pelo menos 12 deles, em jornais guardados pelo próprio Joao Antônio, como “Lima Barre57 -
to, agora”, publicado no Última Hora, em 13/05/1976;  “Lima Barreto aqui e lá fora”, publicado no 
Jornal do Brasil em 01/12/1978; “Lima Barreto, o porta-voz dos oprimidos”, publicado na Tribuna da 
Imprensa, em 12/09/1993. 
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pira. Olsen, de Blumenau, precisa de motivação maior para me levar lá, lembre-

se” (2009). 

 E então, o encontro amadureceu na medida em que João Antônio se assumia 

como um seguidor, até como um imitador de Lima Barreto. João Antônio passaria a 

emular alguns de seus trejeitos, repetindo seus vocábulos característicos – “bruzun-

dangas” sai do título da obra de Lima Barreto para tornar-se gíria dita e escrita repeti-

damente por João Antônio – ou  hábitos, como a organização de seu acervo ao mesmo 

modo meticuloso e preocupado com a posteridade de Lima Barreto. João também di-

vidia suas pastas de recortes e retalhos por temas, encimadas por etiquetas que organi-

zavam o material, exatamente como estão guardadas as de Lima Barreto na Biblioteca 

Nacional. No livro Paixão de João Antônio (2005), o amigo Mylton Severiano – um 

dos principais interlocutores de João por carta, para quem escreveu mais de 200 mis-

sivas – observa que, assim como Lima Barreto, João também catalogava cartas envia-

das, muitas escritas em cópia a papel-carbono. Para isso, tinha uma chamada “pasta 

de protocolo” com a lista de todas as cartas respondidas , a qual fez referência em 58

carta a Jácomo Mandato: 

Você  pode me julgar louco, mas não sou. Quero lhe pedir um favor. 
Se eu pifar de uma hora para a outra e me apagar, bater com as dez e 
for conduzido à  chá cara dos pés juntos, você  sabe: fica incumbido 
de organizar a minha correspondência e publicar, se interessar. 
[...]Tenho cartas por aí  que nã o acabam mais. Você  cata, aqui em 
casa, meu fichário preto de endereços e recolhe as minhas cartas, 
que são uma infinidade e andam espalhadas pelo Brasil todo […]. 
Acho que escrevi mais cartas do que outra coisa na vida. E você, 
paciencioso do jeito que é, fique incumbido disso se eu apagar a 
vela [...]. (MACIEL, 2009) . 

 Até a própria auto-internação pode ter sido uma forma de emular a experiência 

de Lima Barreto, como visto anteriormente. Se Lima escreveu sobre suas passagens 

pelo hospício em Cemitério de vivos, João Antônio fez o mesmo em Casa de loucos – 

expressão tirada de uma passagem de Diário do hospício, de Lima Barreto (2010).   

 E, por fim, como herdeiro. Era notável o desejo de João de ser comparado a  

Lima, e a maneira habilidosa pela qual provocava essa comparação. Isso pode ser per-

 Sobre este modo meticuloso, uma curiosidade: Mylton Severiano conta que a mulher de João Antô58 -
nio, Marília Andrade, decifrou um enigma das cartas. Ao relacionar cartas trocadas com mulheres, 
marcava algumas com um coração ou dois (2005, p. 154). 
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cebido na leitura de cartas e artigos em que João induz à referência. Em 17 de dezem-

bro de 1973, escreve ao crítico Fábio Lucas:  

Não lhe posso dizer, Fábio Lucas, que que a minha literatura tenha 
caminhado. Nem muito, nem pouco. Provavelmente, ela mudou. 
(…) Hoje, dentro de mim, há revoltas, mágoas, descréditos e até 
entendimentos das pessoas e do país em que vivo, que me levariam 
fatalmente a uma linha de produção nos lados de Lima Barreto, tal-
vez. Uma visão ácida do social e do psicológico deste país (1973).  

 No prefácio de Dedo-duro, publicado em 1982, Jorge Amado (2012) ergue a 

comparação: “Existe um parentesco entre os dois narradores: sente-se, nas páginas de 

um e de outro, ranger de dentes, soluções estranguladas, desencontros, bruscas emo-

ções e uma vida que jamais é fácil” (ANTÔNIO, 2012, p. 591). Em 1986, Alfredo 

Bosi sustenta, no prefácio de Abraçado ao meu rancor:  

João Antônio revive o perfil do boêmio amargo e clarividente que 
teve nas letras brasileiras o exemplo ardido de Lima Barreto (…). 
Como no criador de Policarpo Quaresma, também nesta última pro-
sa de João Antônio as imagens de ontem ressurgem animadas por 
um frêmito que muda até a saudade em sentimento de protesto (…) 
Estende-se de novo sobre os passos de João Antônio a sombra irada 
de Lima Barreto lançando palavras de escárnio contra os “periodis-
tas” fátuos e cínicos de sua belle époque carioca (BOSI, 2012, p. 
598).  

 Depois, pela pena do jornalista e amigo Myltainho: “De Lima Barreto, tinha a 

pegada, a postura ao lado dos humilhados e ofendidos. Espécie de Isaías Caminha, 

personagem de Lima Barreto que se confundia com o próprio escritor” (2005). O cro-

nista Ignácio de Loyolla Brandão chegou a dizer que João “em muitos instantes foi 

ele”:  
Lima Barreto foi seu ídolo, fascínio, alter-ego, encantamento. Você 
viveu possuído por ele. Em muitos instantes você foi ele. (…) Idên-
tico a Lima Barreto que teve contra ele todas as barreiras, mulato, 
alcoólatra, anarquista, marginal, lúcido, não poupando nada nem 
ninguém (BRANDÃO, 2017) 

 Telma Maciel da Silva observa que a estratégia acabou funcionando em mão 

dupla: ao tentar promover Lima Barreto, João Antônio promovia a si mesmo. “É pos-

sível pensar, então, que quando João Antônio buscava a consagração de Lima Barreto, 

estava, ao mesmo tempo, também sugerindo a sua própria consagração, já que se co-

loca explicitamente como seu “afilhado” (2009). 
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 Apesar de toda leitura, devoção, bravata e invocação, no entanto, a questão 

crítica pertinente ainda é se esse encontro com Lima Barreto afetou formalmente a 

obra de João Antônio. Para isso, é preciso antes entender quais características da obra 

literária de Lima Barreto provocaram a obsessão de João Antônio, o que fica mais cla-

ro ao examinar os artigos escritos por ele sobre Lima, como o que aparece no seu úl-

timo livro, Dama do Encantado, com o título de “O romancista com alma de bandido 

tímido”.  Para João Antônio,  

Lima Barreto pertence a uma família universal de escritores cuja 
marca é o humanismo que se agita por um permanente espírito de 
luta: Cervantes, Gogol, Dickens, Gorki. Porque esse mulato nascido 
em Laranjeiras no finalzinho do Império foi o menos dissimulado 
dos escritores de seu tempo (ANTÔNIO,1996, p. 85). 

 Importava a João o caráter bravateiro de Lima Barreto, o tal “espírito de luta” 

que contaminava a ficção e a não-ficção de Lima, o que Prado (1999) chamaria de 

“disponibilidade ideológica para o conflito”. Repetidamente, João Antônio elogia e 

reitera essa característica de Lima Barreto, sua coragem e pé-na-porta – “Sua obra até 

hoje é uma porrada, seca e rente, na nossa apatia, malemolência, calhordice, omissão, 

indiferença, farisaísmo, relapsia e macaqueação dos modelos estrangeiros” (ANTÔ-

NIO, 1977, p. 14) –  o que motivaria, para João Antônio, “a lacuna crítica em torno da 

sua obra”, como escreveu em artigo  no Jornal do Brasil, em 1978. Um exemplo 59

dessa contestação – que abrangia temas diversos, da política aos costumes – aqui 

acentuada pelo desejo de ruptura com a cena literária predominante  foi o artigo pu60 -

blicado na revista A Época, intitulado “Amplius” (2010), no qual Lima ratifica suas 

ideias sobre a arte literária: 

Parece-me que o nosso dever de escritores sinceros e honestos é 
deixar de lado todas as velhas regras, toda a disciplina exterior dos 
gêneros, e aproveitar de cada um deles o que puder e procurar, con-
forme a inspiração própria, para tentar reformar certas usanças, su-
gerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir as nossas 

 “Lima Barreto aqui e lá fora”, artigo de João Antônio publicado no Jornal do Brasil em 02/12/1978.59

 Para o primeiro biógrafo de Lima Barreto e crítico literário Francisco de Assis Barbosa, é exatamen60 -
te neste ponto que Lima se opõe a Machado de Assis, por exemplo, a despeito de quem procure seme-
lhanças nos dois escritores. Era uma questão de princípios, o modo como cada um encarava o fenôme-
no literário. Lima podia admirar Machado, “insurgia-se, porém, contra sua omissão, através de uma 
atitude reticenciosa, de quem prefere deixar as coisas apenas subentendidas, como que também escre-
vendo nas entrelinhas” (BARBOSA, 2017, p. 242). 
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grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos 
homens,  para soldar,  ligar a humanidade em uma maior,  em que 
caibam todas, pela revelação das almas individuais e do que elas 
têm em comum e dependente entre si.

A literatura do nosso tempo vem sendo isso nas suas maiores mani-
festações, e possa ela realizar, pela virtude da forma, não mais a tal 
beleza perfeita da falecida Grécia, não mais a exaltação do amor 
que nunca esteve a perecer; mas a comunhão dos homens de todas 
as raças e classes, fazendo que todos se compreendam, na infinita 
dor de serem homens, e se entendam sob o açoite da vida, para mai-
or glória e perfeição da humanidade (2010).

 Em 1976, João Antônio publica o seu equivalente ao “Amplius!” (2010): o já 

mencionado texto “Corpo a corpo com a vida”. Com proposições bem parecidas, in-

dica que a postura anti-literata de João Antônio possa ter sido incendiada pela leitura 

prévia do texto de Lima: 

Nossa severa obediência às modas e aos ismos, a gula pelo texto 
brilhoso, pelos efeitos de estilo, pelo salamaleque e flosô espiritual 
ainda vai muito acesa. Tudo isso se denuncia como resultado de 
uma cultura precariamente importada e pior ainda absorvida, apro-
veitada, adaptada. Como na vida, o escritor brasileiro vai tendo um 
comportamento típico da classe média – gasta mais do que conso-
me, consome mais do que assimila, assimila menos do que necessi-
ta. Um comportamento predatório em todos os sentidos (ANTÔ-
NIO, 1976, p. 143). 

 A “comunhão dos homens de todas as raças e classes” da qual fala Lima em 

“Amplius!” (2010), era outro traço da obra de Lima caro a João Antônio: a maneira de 

abordar os humildes, desassistidos, “essa indesejada das gentes que mandam”  (2010) 

fossem nas suas crônicas, contos ou romances. A exemplo de Clara dos Anjos, segun-

do ele, “(…) nosso primeiro romance escrito sobre o povo e para o povo ler”. 

Nas criaturas mais insignificantes e comuns, nos esquecidos, nos 
lesados e nos evitados pelo estabelecimento estavam as pessoas 
mais importantes do seu país, mexendo-se no mutirão de pingentes 
urbanos, sobreviventes escorraçados lá no “refúgio dos infelizes”, o 
subúrbio (ANTÔNIO,1996, p. 85). 

 No prefácio de Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima 

Barreto, João Antônio escreveu que Lima “é o verdadeiro cronista não apenas de seu 

tempo, mas de uma sociedade suburbana do Rio de Janeiro” (ANTÔNIO, 1977, p.14).  

Lima Barreto representava o subúrbio, escrevia a partir de um território pouco con-

templado na cena literária brasileira daquele início de século, e isso fascinava João 
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Antônio. Para João, assim como Euclides da Cunha e Monteiro Lobato haviam dado 

entrada à população do interior ao romance brasileiro, que Lima Barreto havia feito o 

mesmo com a população urbana.  

 João Antônio listou outras razões pelas quais a obra de Lima era “axial” dentro 

da literatura brasileira: o traço caricatural com o qual delineava figuras marcantes da 

Primeira República, a exemplo de Marechal Floriano Peixoto, em Triste fim de Poli-

carpo Quaresma (2011), ou da figura de políticos em geral, como os de Numa e Ninfa  

(2010) e o Ministro Financeiro Felixhimino ben Karpatoso, de Os bruzundangas 

(2017);  o pioneirismo ao questionar a imprensa, a exemplo de Recordações do Escri-

vão Isaías Caminha (2010); e o de cobrar uma reforma agrária no Brasil, também em 

Triste fim de Policarpo Quaresma (2011).  

 Também interessava a João Antônio a estrutura moderna da prosa de Lima 

Barreto, especialmente os contos “O moleque”, “Dentes negros e cabelos azuis” e o 

romance Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá, exemplos que citava com frequência. 

Mas ainda que a exaltasse, João Antônio escreveria de maneira superficial sobre essa 

característica. Sobre os títulos acima,  por exemplo, limitou-se a dizer que tinham “es-

truturações inteiramente novas na época e modernas até hoje em nossa literatura; são 

estruturas instigantes e intrigantes”. João, quem tinha arrepios com os “ismos”, como 

frisou em “Corpo a corpo com a vida”, até os mobilizou a favor de Lima Barreto, ci-

tando uma crítica de Sergio Milliet (1996):  

Lima Barreto, que nascera com o Realismo/Naturalismo brasileiro, 
vive também o Simbolismo, morrendo nove meses depois da Sema-
na de Arte Moderna. Não foi realista, nem naturalista, menos ainda 
simbolista. Foi, sim, um precursor do Modernismo, fazendo uma 
autêntica literatura brasileira, isto é, voltada para os problemas exis-
tenciais do indivíduo em face da sociedade (MILLIET apud 
ANTÔNIO, 1996, p. 90)  

 O próprio João Antônio dava as pistas: o que o aproximava do autor era mais 

uma postura ante a literatura, uma postura de resistência ao classicismo; além da esco-

lha de temas, a preferência pelos desvalidos. O que era reforçado quando ele era ques-

tionado se tinha sofrido influência formal de Lima Barreto, como na entrevista a Ary 

Quintela: 
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AQ: Os contos do Lima Barreto, o nosso querido Afonso Henriques, 
poderiam ter exercido alguma influência em seus contos? 
JA: Não, absolutamente. Talvez o Lima só tenha vindo a me influ-
enciar agora, no Diário de um pingente . Sempre tive uma grande 61

contenção de forma. E só vim a descobrir o Lima agora. Quero di-
zer, lá por 1970, quando tive a oportunidade de apanhar um depoi-
mento inédito sobre ele (QUINTELA apud SILVA, 2009). 

  
 Em “Lima Barreto personagem de João Antônio” Antonio Arnoni Prado con-

firma, em análise de trechos de ambos, que as “afinidades eletivas”  entre os dois se 62

dão em dois eixos: o primeiro, justamente essa “disponibilidade ideológica para o 

conflito, (…) não apenas na definição do espaço do texto, mas nos modos de elocução 

do argumento” (PRADO, 1999, p. 150); a qual, para ambos, nasce de um “corpo a 

corpo das ruas”. No caso de Lima, por ter uma rotina insuportável em casa, onde con-

vivia com o pai neurastênico, praticamente no mesmo cômodo, sendo empurrado para 

a errância das ruas e para uma insurgência de quem se afirma; e no caso de João 

Antônio, pela juventude vivida entre os bares e a zona de meretrício, que deu a ele 

tempo de observação suficiente para burilar a ferocidade da linguagem das ruas em 

estilo.  

 Diário de um pingente não chegou a ser lançado. Na mesma entrevista, João Antônio fala sobre ele: 61

AQ: Você falou aí em Diário de um pingente. O que é isso? JA: Estou fazendo um livro chamado Diá-
rio de um pingente, que nem eu mesmo esperava fazer. É um livro esparramado, que não terá menos de 
300 páginas, impressas, e é um livro sem gênero. Depois de Norman Mailer e Lima Barreto não existe 
mais gênero literário. Não sei se o Diário de um pingente será um documento, um romance, um anti-
romance. Haverá páginas de ficção, e páginas de documentos, haverá impressões e expressões... Toda a 
minha geração é uma geração de pingentes e toda a classe social em que vivo atualmente é uma classe 
em situação de pingência. AQ: Poderia me traduzir isso? JA: É a carolice, é o andar depurado, é o estar 
nas coisas em estado de provisoriado. Isso é o que está acontecendo com toda a minha geração e a mai-
oria da classe média brasileira (QUINTELA apud SILVA, 2009).  

 O conceito de “afinidade eletiva” foi estudado por Michael Löwy e, de acordo com ele, tem origem 62

na alquimia medieval, para explicar a atração e a fusão dos corpos, e aparece como “atração eletiva” 
pela primeira vez na obra do químico sueco Torbern Olof Bergman. Seu livro, De  attractionibus  elec-
tivis  (Uppsala, 1775), foi traduzido para o alemão como Wahlverwandtschaft, “afinidade eletiva”. É 
provavelmente a origem do título Die Wahlverwandtschaften (1809), Afinidades Eletivas, romance de 
Goethe que tornou-se um clássico do Romantismo, na qual ele aborda a questão a partir de um livro de 
química lido por um dos personagens. “O termo torna-se uma metáfora para designar o movimento 
passional pelo qual um homem e uma mulher são atraídos um pelo outro, a partir da afinidade íntima 
entre suas almas. Com o romance de Goethe, o termo ganha o direito de citação na cultura alemã, como 
a designação de um tipo de ligação particular entre as almas. (…) E é na Alemanha mesmo que essa 
expressão sofrerá sua terceira metamorfose: a transmutação em conceito sociológico, por intermédio da 
obra de um grande alquimista da ciência social, chamado Max Weber. O conceito ocupa um lugar im-
portante na “clássica” obra de Max Weber, A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, precisa-
mente por analisar a relação complexa e sutil entre essas duas formas sociais” (LÖWY, 2011, p. 
129-142) 
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 O segundo eixo seria o “solidarismo dos pobres” de Lima Barreto, que reapa-

rece em João Antônio “com força redobrada”, apesar de o lirismo vez ou outra repelir 

a crueza dos personagens, ou de o humor “apaziguar o marginal, impensável em Lima 

Barreto” observa Prado.  “Em João Antônio, muito mais que em Lima Barreto, o olhar 

do narrador é um aliado do olhar do bandido, quando não é a própria alma do bandi-

do” (PRADO, 1999, p. 160). As águas entre os dois se separam, portanto. A tese de 

Prado é que João Antônio tenha transformado Lima Barreto em seu personagem, o 

que alimentaria a sua obsessão. Seguindo o raciocínio de Prado, Calvário e porres do 

pingente Afonso Henriques de Lima Barreto seria sua própria  biografia desse perso-

nagem criado por ele. Ou um biografema, já que trabalha um recorte específico da 

trajetória de Lima Barreto, extraindo dela outras leituras.  

 No ensaio “Kafka e seus precursores”, Jose Luis Borges (2007) defende que 

cada escritor cria seus precursores na medida em que seu trabalho modifica nossa 

concepção de passado, “assim como há de modificar o futuro” (2007, p. 130). Nesse 

sentido, ter lido o manifesto “Corpo a corpo com a vida” ou o conto “Casa de loucos”, 

de João Antônio, “afina e desvia sensivelmente”, de acordo com Borges, a leitura de 

“Amplius!” (2010) ou Cemitério dos vivos. É uma outra percepção da obra de Lima 

Barreto que carrega um leitor de João Antônio, assim como é uma outra apreensão da 

obra de João Antônio que terá um bom leitor de Lima Barreto.  

 Ao modificar, pessoalmente, a maneira pela qual se daria a recepção aos textos 

de Lima Barreto depois desse trabalho obsessivo que reuniu suas leituras, consagra-

ções, reconhecimentos, defesas, emulações e comparações, não há dúvidas de que 

João Antônio criou Lima Barreto como seu precursor. Um precursor que foi também 

um personagem, como entendeu Antonio Arnoni Prado. E se esse precursor-persona-

gem provocou um legado formal no projeto literário de João Antônio – como visto, 

uma certa “disposição ideológica para o conflito”, além de um “solidarismo com os 

pobres” –  é importante frisar que foi um legado conscientemente construído por João 

Antônio, desde o encontro com Carlos Alberto Nóbrega da Cunha no Sanatório da 
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Muda, em 1970, até o último texto em favor de Lima publicado em vida , em 1996.   63

Portanto, talvez a melhor imagem não seja a de um fantasma que baixa, mas a de uma 

fogueira que se acende: a leitura e assimilação do projeto literário de seu precursor e 

personagem, Lima Barreto, incendiou o projeto literário de João Antônio, mas muito 

porque já havia lenha suficiente nesse chão.  

 Quis o destino que o encontro de João Antônio com Lima Barreto seguisse até a morte: os restos 63

mortais de ambos estão no mesmo Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.  
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4.2. Colagem e road-movie em Calvário e porres do pingente Afonso Henriques 

de Lima Barreto 

 Depois que saiu do Sanatório da Muda, em junho de 1970, João Antônio 

guardou os registros daquelas conversas com Carlos Alberto Nóbrega da Cunha por 

cinco anos, sem saber exatamente o que fazer com eles. Até que editou o material e o 

transformou no livro Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barre-

to, que só foi lançado em 1977  pela editora Civilização Brasileira (Carlos Alberto 64

tampouco veria a obra pronta, pois morreu em 1974). A orelha, assinada por Eduardo 

Francisco Alves, preparava o leitor: “Este é um livro muito diferente dos demais que 

João Antônio já publicou” (1977). Na nota prévia do livro, João Antônio explicaria: 

apesar de assinar a obra em letras garrafais na capa, o texto não era de sua autoria.  

Este roteiro dos bares urbanos frequentados pelo amanuense Afonso 
Henriques de Lima Barreto me foi passado [...] pelo professor Car-
los Alberto Nóbrega da Cunha, homem tido e havido como caduco, 
maníaco e esclerosado [...] Os textos em destaque são de e em torno 
de Lima. Assim, não há aqui uma palavra minha. Como um monta-
dor de cinema, tesoura em punho, dei ritmo e respiração ao trabalho 
alheio. Participei, se muito, na linguagem da versão final do depoi-
mento” (ANTÔNIO, 1977, p. 17).  

Era essa a novidade da obra: em meio ao relato testemunhal de Carlos Alber-

to, João Antônio salpicou 53 intertextos, trechos de cartas, diários, crônicas, ilus-

trações, fotos, contos e romances  de Lima Barreto,  numa  colagem literária que cria 65

um “arquipoético itinerário das andanças, pensares e fazeres de um escritor” (ALVES 

apud ANTÔNIO, 1977), sem escrever uma só palavra de sua lavra. 

 João Antônio data a apresentação do livro em 13/05/76, provavelmente apócrifa, pois o livro já esta64 -
ria concluído em 1975, como ele mesmo repetiu em entrevistas. Mais uma vez, a estratégia de evocar a 
presença de Lima Barreto, por meio da lembrança de sua data de aniversário,13 de maio, que também é 
a data da assinatura da Lei Áurea. 

 Vem dos romances a maior parte dos fragmentos: Vida e morte de M.J.Gonzaga, com seis; Triste fim 65

de Policarpo Quaresma (2011) e Clara dos Anjos (2010), com cinco trechos cada. Dos livros de crôni-
cas, Os bruzundangas têm cinco excertos, e do Diário íntimo há três trechos. De acordo com Duarte 
(2013), “provavelmente, este é o romance brasileiro que possui mais intertextos do mesmo autor em 
um romance de outro”. 
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João Antônio já flertava com a colagem desde Malagueta, Perus e Bacanaço, 

acordo com Durigan (1983), na exploração de um “saber narrar malandro” que de-

pende de textos alheios: 

A competência que garante a sobrevivência do narrador está inti-
mamente relacionada com a sua capacidade de valer-se de textos 
(ditos populares, biografias, estereótipos etc) e de características 
textuais (ritmo, pontuação etc) alheias. Sua sobrevivência como nar-
rador depende, assim, do que não cria, mas do que apanha e maneja 
com a maestria gerada pela necessidade. O processo criativo do nar-
rador resulta e só pode ser verificado a partir de sua capacidade de 
montar, do trabalho de compor um todo com partes heterogêneas 
(DURIGAN, 1983, p. 218). 

  

Em Calvário…, no entanto, a experiência era mais radical, e criava diversas 

significações. Uma delas é a espacial. Ao fim da leitura, depois de atravessar todo o 

“calvário”, é possível formar uma cartografia muito específica da cidade. Um Rio de 

Janeiro à Lima Barreto , com seus percursos, modais e temas . A colagem permite 66

que o leitor viaje de bonde com Lima Barreto, entre um bar e outro, entre uma es-

tação, uma livraria ou uma biblioteca, alcançando  e montando um Rio de Janeiro que 

já está perdido. Ao trecho de Carlos Alberto que descrevia as bebidas que Lima Bar-

reto tomava nos bares – “(…) o barzinho da Rua Sachet possuía toda essa variedade 

de produtos e havia freguesia para tudo isso” (ANTÔNIO,1977, p. 22) – seguia-se um 

trecho de Eloy Mendes para um prefácio de Recordações do escrivão Isaías Caminha: 

“(…) Quando você principiar a escrever, tome um trem aqui, viaje até a Central, de 

segunda classe, e terá assunto (ANTÔNIO,1977, p. 23)”. A este, seguia-se novo de-

poimento de Carlos Alberto: “Lima passava rapidamente pela livraria (…) e dirigia-se 

ao bar (…). Havia vários estudantes de Direito que apareciam, davam umas olhadas 

furtivas e se sumiam como cometas em circulação” (ANTÔNIO,1977, p. 23). 

Outra significação criada pela colagem é a aclimatação temporal. Ler 

Calvário… é tomar um trem direto para o Rio de Janeiro da belle-époque: ao discurso 

detalhado de Carlos Alberto, João Antônio acrescenta trechos que estendem  a sen-

 O roteiro é: Barzinho na Rua Sachet, entre as ruas Sete de Setembro e Rua do Ouvidor; no mesmo 66

prédio, a livraria de Francisco Schetino; a Avenida Rio Branco; Rua do Rosário; Rua do Ouvidor, na 
Livraria Garnier; Rua Miguel Couto; Rua do Rosário; Rua dos Andradas; Rua Buenos Aires; Esquina 
com Rua José Mauricio; Rua da Conceição; Beco do Rosário; Largo de São Francisco/ Estátua de José 
Bonifácio; Estação Dom Pedro II (Bar, depois trem da Central); Todos os Santos; Inhaúma; Café Cana-
lejas, no Engenho Novo; Café Portuense, na Rua Arquias Cordeiro, no Méier; Boulevard 28 de setem-
bro, em Vila Isabel, e Biblioteca Nacional, aos domingos. (ANTÔNIO, 1977)
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sação de ambientação da atmosfera do início do século XX – “os encontros duraram 

de 1916 até 1919 (…) a turma foi dizimada pela gripe espanhola no segundo semestre 

de 1919”. Mesmo sem seguir uma ordem cronológica dos eventos expostos no manejo 

dos intertextos, que se dão com avanços e recuos, como observou Duarte (2013), e 

com fartas digressões. 

Há ainda  a significação linguística. Ao inserir trechos de construções verbais 

semelhantes ao depoimento principal, respeitando a fluência e o vocabulário de um 

relato que remete às primeiras décadas do século XX, João Antônio respeita um ele-

mento caro à sua poética – a oralidade – e estabelece um fio condutor que sustenta a 

narrativa até o fim. Não há discrepância, mas uma unidade. A exemplo dessa sequên-

cia que começa com o depoimento principal, de Carlos Alberto: “Os vencimentos par-

cos não lhes permitiam sequer um aspecto agradável do ponto de vista das roupas. 

Roupas sovadas, muitas vezes ganhas de amigos. Calçados também e sempre cam-

baios, raramente engraxados (…)” (ANTÔNIO,1977, p. 28). Na sequência, um trecho 

de Feiras e mafuás: “O brasileiro – continuou noutro passo, mas tenho, como campo 

de observações, ainda o trem de subúrbio – é vaidoso e guloso de títulos ocos e hon-

rarias chochas. O seu ideal é ter distinções de anéis, de veneras, com o peito chamarré 

d’or” (ANTÔNIO,1977, p. 28) . E depois, uma pinçada de Vida e morte de M.J. Gon-

zaga de Sá: “Gonzaga de Sá dizia-me: A mais estúpida mania dos brasileiros, a mais 

estulta e lorpa, é a da aristocracia (…) (ANTÔNIO,1977, p. 29) 

Ao coser diferentes trechos a uma narrativa principal, criando dois níveis de 

discurso em diálogo entre si, forma-se uma terceira voz, como observa Clara Ornellas, 

a voz do próprio João Antônio. Sobre esse efeito polifônico, ela comenta:  

Não é Lima Barreto quem fala, mas o que João Antônio vê e pensa 
sobre esse personagem. (...) Ao se eximir de proferir sua própria voz 
nesta escrita, reservando seu espaço narrativo para duas outras vo-
zes (de Lima Barreto e Carlos Nóbrega), imprime-se uma terceira 
voz, a de um observador-leitor que capta a dinâmica criativa e bio-
gráfica de Lima Barreto. (2011, p. 62) 

Esse “observador-leitor” desenha Lima Barreto primeiro pelo seu ambiente 

urbano, temporal e linguístico, concentrando os depoimentos e trechos nesses aspec-

tos, depois mergulha nas descrições de sua personalidade usando referências ao 
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monólogo interior, quando começa a citar mais o Diário íntimo, e algumas cartas, por 

exemplo. Há uma ordenação nesse delineio biográfico, não é uma flânerie aleatória.  

Um “observador-leitor” que se entrega na entrevista que  deu a Aguinaldo 

Silva no dia 9/2/1976 no jornal Movimento, quando João Antônio indica a conclusão 

daquele trabalho que lhe parecia mais importante: mostrar que tudo continuava igual 

ao Brasil de 1916. “A mistura desse depoimento a trechos de mergulho dramático da 

obra de Lima Barreto desemboca num resultado surpreendente e flagrante: o país, em 

essência, pouco mudou” (1976). É mais uma das significações que surgem como 

efeito da colagem: uma leitura política. 

Vale lembrar que o pequeno livro seguiu a recorrente estratégia de promoção 

do autor, e começou a ser falado antes mesmo de ser lançado. A obra teve boa re-

cepção de público e crítica: menos de um mês depois do lançamento, de acordo com o 

jornal O Fluminense (LOUZEIRO, 1977), já tinha vendido 2 mil e 500 exemplares, 

metade da edição. Sendo um primeiro livro seu sobre Lima Barreto, e não apenas um 

livro dedicado a Lima Barreto, Calvário… confirmava João Antônio como seu 

fidedigno representante. E um fidedigno representante que deixava claro: o Brasil de 

1977 segue  igual ao Brasil de 1916. 

Nos artigos que comentavam o lançamento da obra, houve uma confusão sin-

tomática nas apresentações, que ora se referiam ao livro como biografia, ora como 

depoimento, ora como ensaio literário. O crítico Aguinaldo Silva (1977), em resenha 

no jornal O Globo, viu ainda outras significações nessa colagem: um modo de ques-

tionar o próprio gênero, num estilo que aproximaria o ponto de vista do autor do pon-

to de vista cinematográfico.  

(…) trata-se, também, de uma obra inquietante, que questiona a 
todo instante o gênero dentro do qual estaria mais apropriadamente 
classificado – o ensaio literário. (…) graças ao trabalho de recriação 
do escritor, João Antônio faz uma espécie de montagem (…) num 
estilo que, pelas suas características cinematográficas, se aproxima 
inteligentemente do tipo de abordagem preferido pelos leitores 
jovens aos quais o trabalho se destina (SILVA, 1977).     

    

 Convém destacar este aspecto cinematográfico assinalado por Aguinaldo 

Silva. O próprio João Antônio já tinha antecipado que o que fez no livro foi o trabalho 

de um “montador de cinema” ao inserir no “roteiro” de Carlos Alberto os excertos de 
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Lima Barreto. Como num plano-sequência, a narrativa vai acompanhando o protago-

nista, Lima, pelos bares do Rio. Ora dando close ups  em algum personagem – “A 67

única nota marcante de sua identidade era o olhar: olhos alongados, de um verde sujo 

com fundo amarelo e embaciados, digo, baços. Eram olhos tristes” (1977, p. 70) – ora 

dando um zoom na câmera imaginária para algum cenário específico: “Rua da Con-

ceição. Era um bar como os outros da época. Duas portinhas, um balcão, duas mesi-

nhas com duas cadeiras cada uma a um metro e pouco do balcão” (1977, p. 47). Em 

outros momentos, abrindo um plano geral nas descrições de ambientes e ruas: “Man-

dava-se da Rua Sachet. Tomava a Avenida Rio Branco e geralmente ia só, que na roda 

da Sachet apenas ele era suburbano” (1977, p. 30).  

 Em entrevista a Ary Quintela, João comenta esse “alto sentido estético” desde 

Malagueta, Perus e Bacanaço: 

AQ: Seus contos têm alguma coisa da linguagem de cinema. Confe-
re? 
JA: Sem dúvida! Eu assistia a festivais de cinema italiano, japonês, 
indiano, sueco… Freqüentava a cinemateca e vi muito filme. O que 
me conferiu um alto sentido estético: de movimento, cores e dinâ-
mica dos fatos. Fatos sobre os quais eu pretendia escrever. Talvez a 
minha pegada tenha um pouco de musical, um pouco de pictórico, 
um pouco de cartum. É provável que toda movimentação cinemato-
gráfica de Malagueta seja uma herança dessa formação cinemato-
gráfica, intensíssima (2009, p.396). 

 O que leva a crer que essa significação cinematográfica atrelada à colagem 

seja um exercício amadurecido do autor, que flertava com a técnica desde Malagueta. 

O texto  “Vibrações, poeiras e pulgueiros”, em que ele relembra sua relação pessoal 

com o cinema , dá ainda outras pistas deste flerte, indicando que Calvário e porres 68

do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto possa até ter sido um roteiro de filme 

imaginado por João Antônio. No texto, também escrito em forma cartográfica, João 

 De acordo com Ismail Xavier, as possibilidades que o plano fechado, o close up, dão a um filme são 67

líricas, são revelações dramáticas sobre o que está realmente acontecendo sob a superfície das aparên-
cias, são as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. “O close up revela as partes mais 
recônditas de nossa vida polifônica (…) irradiam uma atitude humana carinhosa ao contemplar coisas 
escondidas, um delicado cuidado, um gentil curvar-se sobre as intimidades da vida em miniatura, o 
calor de uma sensibilidade” (BALÁZS, 1991, p. 90).

 Editado e republicado na coletânea Zicartola e que tudo mais vá para o inferno (1991), o texto foi 68

originalmente escrito para a revista Filme Cultura, de 1986, como “Vibrações, pulgueiros e Ladrões de 
bicicleta”.
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conta dos encontros que tinha com Glauber Rocha em 1967, no Centro do Rio, para 

falar de cinema,  paixão de ambos. “Partíamos de um café prosaico da Rua México e 

passeávamos até aquilo que se chama a capital do cinema no Rio, o miolo dos distri-

buidores da Rua Álvaro Alvim, na Cinelândia” (2007). Certa vez, conversavam sobre 

Lima Barreto, opinavam sobre a adaptação cinematográfica do conto A nova Califór-

nia (2010), quando Glauber o estimulou a fazer um filme sobre o escritor:  

Na rua México eu seria, em projeto, só assessor do argumentista; na 
rua Araújo Porto Alegre já fora elevado a roteirista; defronte ao Tea-
tro Municipal ele me via de cara mais gorda, maquilado, envelheci-
do, e de carapinha amassada escapando do chapéu, chapéu-coco, 
vivendo o papel principal (…). Na rua Álvaro Alvim, eu já era o 
próprio cineasta do filme sobre Lima. Então, a levitação acabava. 
Eu lhe lembrava. Sequer sei fotografar. ‘Você aprende’. Para  o bai-
ano, tinha importância, não. Com meia dúzia de aulas, jogo feito. 
Eu já sabia fazer uma história. (ANTÔNIO, 2007, p. 65). 

O lançamento de Calvário… dez anos depois mostraria que talvez a ideia não 

tenha sido totalmente descartada por João Antônio. Lido como um roteiro de cinema, 

o texto não encontraria dificuldades em ser filmado. Um road-movie da belle-époque 

carioca, protagonizado por dois sujeitos em cronotopo  distinto, que se reencon69 -

travam quase 60 anos depois dos primeiros esbarrões em 1916.  

Calvário… modernizou o estilo de João Antônio. Ao acrescentar distintas 

significações à colagem feita sobre o depoimento original – e aqui não há como não 

pensar no conceito de bricolage  –, João Antônio constrói um discurso de “leitor-ob70 -

servador”, uma terceira voz, usando como ferramenta o aparato cinematográfico de 

uma forma mais radical do que a que ele já tinha experimentado em Malagueta, Perus 

e Bacanaço.  

Seu projeto literário dava um novo passo: o “corpo a corpo com a vida” que 

João Antônio praticou nesse experimento narrativo era um “corpo a corpo com a 

vida”, ainda, mas com a vida de Lima Barreto, que era também um corpo a corpo com 

 O conceito bakhtiniano cronotopo diz respeito à interligação essencial das relações de espaço e tem69 -
po na literatura, à sua inseparabilidade (BAKHTIN, 2018). 

 De acordo com Ceia (2019), o termo francês “significa, literalmente, um trabalho manual feito de 70

improvisos e aproveitando toda a espécie de materiais e objectos. Nas modernas teorias da literatura, o 
termo passa a ser sinónimo de colagem de textos ou extra-textos numa dada obra literária, o que nos 
aproxima da ideia de hipertexto. Também serve para traduzir uma prática dita pós-modernista de trans-
formação ou estilização de materiais preexistentes em novos (não necessariamente originais) 
trabalhos”. 
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a sua linguagem. De maneira original, e, segundo Esteves (2010), pós-moderna , 71

João Antônio fez  com que o próprio tema determinasse a forma da narrativa: o dis-

curso de Carlos Alberto tropeça no de Lima, na presença evocada de Lima, no seu 

imaginário ficcional e não-ficcional, montando um calvário imaginado. Paralela-

mente, outro efeito da colagem de efeito cinematográfico foi o de provocar no leitor a 

sensação de que o “calvário” de Lima pelos bares cariocas estivesse tropeçando em 

seus próprios temas, cenários e personagens. “Tento mostrar de que forma ele con-

vivia, nos botequins, com seus personagens. Era um homem que fazia uma obra de 

rua, de exteriores, não de gabinete” (BERABA, 1977).  

A  leitura crítica de Calvário… ajuda a iluminar a obra de João Antônio 

porque revela uma disposição do autor em dar frescor ao próprio estilo, ao escrever 

um livro sem “nenhuma palavra” sua, experimentando uma outra forma de transpor o 

tema para a forma da narrativa: a colagem. Além disso, torna possível localizar o 

Calvário… dentro de toda obra de João Antônio como o ponto de origem de  potência 

no uso da colagem, talvez o ponto ótimo. Afinal, João Antônio usaria o artifício ainda 

repetidamente ao longo de sua trajetória, recombinando trechos de artigos e reporta-

gens em contos. O que por um lado daria permanência a muitos textos, mas que por 

outro lado se esgotaria com o tempo, por servir mais a uma dinâmica utilitária para a 

publicação de livros em série do que  pela exploração das possibilidades de produção 

de sentidos. 

João Antônio podia não saber fotografar, como disse naquele passeio a 

Glauber Rocha. Mas como montador de cinema-literário em Calvário e porres do 

pingente Afonso Henriques de Lima Barreto, revelou-se um ás. 

 Em “Circulando pelas margens: João Antônio e Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de 71

Lima Barreto”,  Antônio R. Esteves (2010) observa que a última citação de Lima Barreto enxertada por 
João Antônio, originalmente dita num contexto de Modernidade, tirada de contexto e cortada para o 
livro soe, afinal, bastante pós-moderna: “No mundo não há certezas, nem mesmo em 
geometria” (2010). 
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4.3.  Casa de Loucos : corpo a corpo com a literatura 

Além do encontro com Lima Barreto e do romance experimental Calvário e 

porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto, a auto-internação no Sanatório 

da Muda também rendeu a João Antônio matéria literária para um texto, “Casa de 

loucos”, publicado em coletânea homônima em 1976 que reunia narrativas de temas 

variados. Como característico da sua obra, nenhum dos textos do livro se limitava a 

um gênero. Eles misturavam a reportagem, o  testemunho, o perfil, a crônica, o ensaio 

e a ficção, hibridismo que havia amadurecido em seu projeto literário depois do con-

to-reportagem “Um dia no cais”, de 1968, e ganhado seu manifesto com o posfácio 

“Corpo a corpo com a vida”. O mesmo aconteceu com “Casa de loucos”: de tão híbri-

do – tem características de conto, mas também de reportagem – no sumário do livro, o 

texto foi categorizado como “drama”. No prefácio, escrito pelo crítico literário Wilson 

Martins, foi classificado como uma “reportagem”, uma “alegoria ao mesmo tempo 

pungente e sarcástica de todas as outras” (MARTINS, 1994). Em resenhas publicadas 

em jornais, aparece como “conto”.  

Em entrevista a Ary Quintela, quando questionado se havia saído do sanatório 

recuperado, João Antônio atribuiria ao texto um caráter autobiográfico. “O que vi no 

sanatório e que descrevo em “Casa de  loucos”, deixam bem claro que ninguém sai de 

lá recuperado (ANTÔNIO apud SILVA, 2009)”. Ao comentar o lançamento da obra 

com Carlos Menezes, jornalista de O Globo, ele também reforçaria o caráter realista 

da peça:  
Pretendi traduzir um livro que seja um painel brasileiro a que não 
faltem ao lado dessa barra pesada, a minha barra querida, como di-
ria um letrista de tangos e milongas. Reuni num só feixe um casal 
de velhos que anonimamente completa 55 anos de vida em comum, 
os dramas dos moradores de Cidade de Deus, essa figura perene de 
Noel Rosa (…) e a minha vivência num sanatório da Tijuca, aqui no 
Rio (…) Nesse, como em outros livros, continuo o mesmo corpo a 
corpo com a vida, acima e para além dos ‘ismos’” (MENEZES, 
1994). 

As falas de João Antônio estabelecem um pacto autobiográfico com o leitor, 

como conceituou Philippe Lejeune em 1977. O pacto autobiográfico acontece quando 

há uma espécie de contrato de fidelidade ao acontecido entre o autor e o leitor. O lei-

tor espera que o narrado seja real, e leva em consideração tal veracidade porque há 
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sustentação em algum paratexto, quer seja um prefácio, uma entrevista, uma carta, um 

depoimento, o próprio sumário etc. Nesse caso, João Antônio indica, nas entrevistas, 

que o texto conta a sua “vivência”, logo, a sua experiência naquele ambiente – seu 

“corpo a corpo com a vida”. Por outro lado, como o hibridismo de gêneros marca seu 

estilo, esse pacto de João Antônio com seus leitores entra em suspeição – pode ser um 

relato ficcionalizado, um conto-reportagem, não há como assegurar, até porque o pró-

prio sumário (“drama”) contradiz o prefácio (“reportagem”). Tampouco há como sa-

ber se a confusão seja proposital. 

A leitura focalizada no texto, no entanto, mostra que “Casa de Loucos” não é 

uma reportagem nem relato testemunhal. Primeiramente, porque não incorre nas ar-

madilhas noticiosas, como o prazo de validade, o registro excessivamente local, uma 

suposta imparcialidade do narrador ou uma problematização superficial do tema pro-

posto. E segundamente porque “Casa de loucos” é dialógico, não é monológico como 

caberia a um testemunho. Como definiu o crítico literário Maurice Nadeau em entre-

vista a Leyla Perrone-Moisés (2016), ao comentar a diferença entre relato e literatura, 

Para que este tipo de relato seja literatura, é preciso que seja mais 
do que um relato, é preciso que fale aos outros, numa certa lingua-
gem (…) O texto literário não é monológico, inclui outras vozes e 
se destina a outros ouvidos. (…) O texto literário é linguagem sub-
metida a uma forma (NADEAU apud MOISÉS, 2016, p. 210).  

Uma análise centrada no texto mostra que “Casa de loucos” fala aos outros.  O 

texto se mostra imantado de fabulação, ao explorar os procedimentos literários de 

João Antônio, sua engenharia ficcional. O texto se ocupa “naquilo de que não é possí-

vel dar conta por meio do relato” (ADORNO, 2003). Sua construção passa pelo crivo 

da linguagem do autor, ou seja, cria um sistema de signos que representam a realida-

de, mas de modo não realista. É o fato de ter criado esse sistema de signos produtor de 

significações que faz com que, 43 anos depois de publicado, o texto não esteja datado, 

mas tenha atualidade e permanência – principalmente se lidos no contexto político do 

Brasil de 2019, como detalharei adiante.  
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Tampouco caberia caracterizá-lo como uma autoficção , ou como um texto de 72

memórias, dada a sua modulação para a prosa, como observa o crítico Fábio Lucas na 

orelha do livro:  

O ponto de partida de João Antônio para construir “Casa de loucos” 
constitui a observação desveladora do mundo real. É tão intenso o 
seu olhar que o leitor, à primeira vista, cuidará estar diante de um 
relato hiper-realista. Mas o prosador visceral que existe em João 
Antônio sabe modular o texto literário com ânimo de criador, mais 
do que com astúcia de mero transmissor de experiências (LUCAS, 
1976).  

 Partindo do título do texto, como o próprio João Antônio declarou a Ary 

Quintela, “‘Casa de loucos’ não tem este título à toa”. A expressão foi usada por Lima 

Barreto em Diário do hospício , quando descreve os pacientes letrados que conhece73 -

ra no pavilhão que esteve internado no Hospital Nacional dos Alienados, em 1919:  

“Os leitores hão de dizer que não era possível encontrar isso numa casa de loucos. É 

um engano, há muitas formas de loucura e algumas permitem aos doentes momentos 

de verdadeira e completa lucidez” (BARRETO, 2010, p. 73). Como visto no capítulo 

4.1, não chega a ser uma surpresa que João Antônio batize um texto sobre sua experi-

ência num sanatório com uma expressão usada por Lima Barreto nos diários que es-

creveu enquanto esteve em hospício. Referência ou homenagem,  o intertexto lateja.  

“Casa de  loucos” começa com um marco temporal: “Quando a noite é calma 

e se pode dormir, o dia começa cedo no sanatório” (ANTÔNIO, 1976, p. 135). As noi-

tes regulares não são calmas e dormir é a ação que foge à regra naquela rotina que se 

apresenta. Se há dia, e não apenas uma extensão exausta da noite anterior, ele começa-

rá cedo.  E “cedo” é uma das primeiras informações do texto, um advérbio de tempo 

que indica que a duração importa na história que se quer contar. Mas a duração no 

 Philippe Gasparini, em Autoficção: uma aventura da linguagem (2008) definiu as características 72

obrigatórias da autoficção: identidade explícita do nome do autor com o nome do personagem-narra-
dor; uma escrita visando à verbalização imediata; a reconfiguração do tempo linear, por seleção, frag-
mentação, inversão cronológica, mistura de épocas; objetivo expresso, pelo narrador, de narrar fatos 
reais e de revelar sua verdade interior.

 Durante sua segunda internação no Hospital Nacional dos Alienados, entre o Natal de 1919 e feve73 -
reiro de 1920, Lima Barreto escreveu notas que comporiam um diário, e um romance inacabado, usan-
do trechos do mesmo diário. O material foi publicado postumamente, em 1953, com os títulos de Diá-
rio do hospício e Cemitério dos vivos, respectivamente, e funcionam como vasos comunicantes.
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sentido bergsoniano , como uma sequência ininterrupta de momentos, como um 74

tempo contínuo, indivisível, dando a sensação de continuidade no sanatório, de que lá 

todos os dias são iguais. Qual dia? Não importa. O que importa é que o dia começa 

cedo no sanatório.   

E cedo é também como começam outros três contos do autor: “Joãozinho da 

Babilônia” (“Aqueles que não têm para onde ir, dormem na praia. E são os que fazem 

Copacabana àquela hora. Cedinho, velhos barrigudos e caquerados fazem ginástica, 

custosamente”); “Um dia no cais” (“As cidades, os prédios e os morros dormem de 

todo. Cais não dorme. Não se apaga. Lá pelos cantões, um que olho aceso fica no rabo 

da manhã”); e “Perfume de Gardênia” (“O sol na Praça Paris bate feito uma lua. A 

pivetada miúda, lambida, escorrida das cabeças de porco ganha a praça e já dispara 

rumo ao Aterro do Flamengo”). Em “Casa de loucos” – assim como em “Cais” e 

como em “Malagueta, Perus e Bacanaço”, seu conto mais célebre – a narrativa acon-

tece ao longo de um dia inteiro, e termina quando “a noite desce sobre todos 

nós” (ANTÔNIO, 1976, p. 144).  É recorrente, portanto, a forma como o autor abre 

um conto com algum elemento indicativo de duração, como se suas histórias fossem 

contínuas, perenes, e acontecessem ao longo de quaisquer 24 horas. 

O artifício de desenrolar uma história ao longo de um dia inteiro – e aqui não 

há como não lembrar de Ulisses, de James Joyce, que no entanto acontece ao longo de 

um dia bem específico, o 16 de junho de 1904 – também tem por vantagem estabele-

cer uma estrutura fixa de passagem de tempo do conto. Em “Casa de loucos” as coisas 

acontecem de manhã, à tarde e à noite. Há marcações temporais determinadas para 

indicar a passagem do tempo – às 6h, 7h, 8h, 10h, 11h, 13h30, 17h, 19h, 20h30 e 21h, 

especificamente – que se sucedem conforme o teatro social do sanatório se desvela, 

reforçando a sensação de continuidade e reiterando a informação de rotina. Essa for-

ma de manejo do tempo, sem datá-lo, reforçando sua ininterrupção, acaba por tornar o 

texto atemporal, o que contribui para a permanência da narrativa. É o primeiro proce-

dimento ficcional característico do autor em “Casa de loucos”: a sensação de duração.  

 Para o filósofo francês Henri Bergson (1859-1941), no livro Ensaio sobre dados imediatos da cons74 -
ciência (1889), o tempo real é uma sucessão contínua, ininterrupta e indivisível dos estados da consci-
ência. “A duração totalmente pura é a forma que a sucessão dos estados de consciência adquire quando 
nosso eu se deixa viver, quando não estabelece uma separação entre o estado presente e os 
anteriores” (BERGSON, 2008, p. 72).
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Outro é a valorização da oralidade na narrativa. O primeiro elemento a dar 

vida ao sanatório na manhã que irrompe é a voz do faxineiro Leovigildo: 

E a primeira coisa que se sabe nas manhãs que começam cedo no 
sanatório “vem da voz assim empastada, negra, de morro, anasalada 
e quente, meio moleque e meio triste do crioulo Leovigildo, faxinei-
ro. Que leva e alonga a marotice e a ginga de um samba de partido 
alto, e acorda antes da hora os doentes mais próximos do Vietnã  e 
do primeiro pavimento.  

‘Na segunda-feira eu não vou trabalhar 
E na terça-feira para que me amolar?’ (…) ” (ANTÔNIO,1976, p.
135).  

A voz que vem antes mesmo do personagem, uma voz que tem ritmo, cor, en-

dereço, modulação, temperatura e sentimento. A identidade do primeiro personagem 

apresentado no texto é trazida pela sua voz, o que é bastante simbólico num contexto 

em que o primeiro personagem apresentado é um trabalhador subalterno da instituição 

hospitalar. Ao dar vida ao sanatório, o narrador o faz com a voz do faxineiro Leovi-

gildo. E o que a voz diz é um “samba de partido alto”, uma alusão ao Samba  do Tra-

balhador , de Darcy da Mangueira, lançado em 1970, que tem o mesmo verso inicial, 75

“na segunda-feira eu não vou trabalhar”. Uma canção popular, que traz melodia ao 

texto. Um samba que pode ser lido, nesse contexto, como um canto de trabalho . O 76

canto que marca o ritmo do trabalho e que torna a faxina menos árdua. Uma marca da 

 A letra completa do samba de partido alto Samba do Trabalhador, de Darcy da Mangueira, lançado 75

em 1970 no álbum “A história do samba verdadeiro” é: “Na segunda-feira eu não vou trabalhar/ Na 
terça-feira não vou pra poder descansar/Na quarta preciso me recuperar/ Na quinta eu acordo meio-dia, 
não dá/ Na sexta viajo pra veranear/ No sábado vou pra mangueira sambar/ Domingo é descanso e eu 
não vou mesmo lá/ Mas todo fim de mês chego devagar/ Porque é pagamento eu não posso faltar/ E 
quando chega o fim do ano/ Vou minhas férias buscar/ E quero o décimo-terceiro/ Pro natal incremen-
tar/ Na segunda-feira não vou trabalhar/ Eu não sei por quê tenho que trabalhar/ Se tem gente ganhando 
de papo pro ar/ Eu não vou, eu não vou/ Eu não vou trabalhar/ Eu só vou, eu só vou/ Se o salário au-
mentar/ É, é, é a/ A minha formação não é de marajá/ Minha mãe me ensinou foi colher e plantar/ Eu 
não vou, eu não vou/ Eu não vou trabalhar/ Eu só vou, eu só vou/ Se o salário aumentar/ É, é, é a/ É, é, 
é a/ Tô cansado…”.

 De acordo com o catálogo “Sonoros ofícios”, editado pelo Sesc em 2015 a partir de uma exposição 76

sobre o tema, os chamados cantos de trabalho têm sido estudados a partir de um conjunto diversificado 
de visões e perspectivas. O compositor e folclorista húngaro Béla Bartók foi dos primeiros a produzir 
registros de áudio de cantos de trabalho para pesquisa. Ele centrou suas observações nas práticas musi-
cais do povo magiar do leste europeu registrando e gravando amplo repertório de músicas ligadas aos 
ambientes de trabalho. No Brasil, são encontradas menções a cantos de trabalho em obras de cronistas 
e escritores desde a colonização, mas foi a partir do final do século XIX que passaram a ser estudados 
por especialistas do campo do folclore e da cultura popular. Da primeira geração de folcloristas, que 
contou com nomes como Mello Moraes Filho, Silvio Romero e Amadeu Amaral, seguiu-se a geração 
de Mário de Andrade, Luiz Heitor Correia de Azevedo, Câmara Cascudo e Edison Carneiro, que coleta-
ram exemplos e pesquisaram as relações entre música e trabalho (2015).
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valorização da oralidade pelo autor, do ritmo da fala popular, seus vocábulos e can-

ções, o que também é característico da poética de João Antônio.  

O canto tem versos que remetem a um movimento de resistência: “na segun-

da-feira não vou trabalhar”. Há outro conto de João Antônio que também marca essa 

mensagem de negação ao trabalho, uma desobediência retórica – visto que se nega o 

trabalho, mas enquanto se trabalha de alguma forma – de efeito voluntarioso: “Dedo 

duro”, de 1982:  

Saído do xadrez, não fazia uma semana, Cigano, um punga fuleiro 
dos que se desapertavam como lanceiro nos ônibus Avenida e tinha 
seu mocó encafuado num hoteleco da Boca do Lixo, mandou pintar 
um quadro que pendurou na cabeceira da cama. Dizia lá: “Morro de 
fome mas não trabalho. Louvado seja Deus” (ANTÔNIO, 2012, p. 
359). 

O crioulo Leovigildo, o subalterno que acorda o sanatório, o primeiro perso-

nagem da trama, marca sua existência com um canto de resistência: o samba , gesto 77

que ganha ainda mais força quando acrescido da dimensão simbólica do canto popu-

lar.  

Seguindo a mesma lógica da canção nessa valorização da oralidade, há tam-

bém um excerto que reproduz uma ladainha religiosa: quando a paciente epilética 

Rute, que é rezadeira, “sussurra que ora, missário na mão, junto ao terço: ‘Mãe de mi-

sericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve’ (…) ‘A vós bradamos, degredados 

filhos de Eva (…) A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de 

lágrimas’” (ANTÔNIO, 1976, p. 140). Registrar cantos religiosos entoados por paci-

entes nesse contexto carrega a peça de potência dramática. 

Em outro momento, mais um indício dessa valorização da oralidade: ao des-

crever um dos personagens, o “professor” Gaspar, o narrador observa que ele tem um 

“vocabulário inusitado (…) gadanhar, jetées, jetar, sizígias, relar, punhaletas, vapore-

tos, escafeder, frapê, vademecum, capilé, meetingueiro, vicário, chinoiserie, piançado” 

(ANTÔNIO, 1976, p. 139). Listar palavras é uma característica recorrente à literatura 

 De acordo com o Dicionário da história social do samba (2017), “florescida no contexto da opres77 -
são escravista e desenvolvendo-se em condições absolutamente adversas, a história do samba pode ser 
vista como uma sucessão de episódios de resistência”. 
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de João Antônio, traço que já lhe custou críticas de Leo Gilson Ribeiro . Nesse ex78 -

certo, no entanto, o amontoado de palavras ajuda a construir a aura distinta e embolo-

rada do personagem.  E dá ritmo ao texto: “Fala-se que, de tanto lidar com malucos, 

acabou meio zureta, matusquela, tantã, lelé, pirado, pancada, pinel” (ANTÔNIO, 

1976, p. 142). Nesse artifício do autor, é o leitor quem fica amalucado com tantos 

sinônimos. 

Em diferentes momentos, o narrador indica o ponto de vista dos subalternos. 

São os trabalhadores do sanatório os atribuídos para instaurar a ordem no local, como 

o faxineiro Leovigildo, que irrompe o dia varrendo o chão e acorda os internos canta-

rolando; a copeira Rita, que toca o sino que indica o horário dos remédios; ou o inter-

no e ex-policial aposentado, Seu Lucas, “que se mete a dar ordem de comando a tudo 

o que vê, abrindo os braços e batendo palmas, está chamando povo como se fosse um 

camelô” (ANTÔNIO, 1976, p. 137).  

Este “solidarismo com os pobres”, como observou Prado (1999) É um dos tra-

ços mais marcantes  da poética de João Antônio. E esta característica fica ainda mais 

evidente quando a narração vaza a denúncia contra o modo de trabalho explorado da 

classe proletária do sanatório: os serviçais que dormem fora começam a chegar, “dez 

pessoas, insuficientes, para atender 290 doentes (…) Gente do povo-povo, serventes, 

arrumadeiras, carregadores, uma pobreza vizinhando a dos favelados” (ANTÔNIO, 

1976, p.136). O narrador é cúmplice do seu objeto, pois se compadece do seu sofri-

mento. “Salário mínimo. E sem muito isto ou aquilo, dormem é aqui mesmo, lavam-

se nas torneiras e chuveiros dos doentes. Sete horas, todos em função” (ANTÔNIO, 

1976, p.136). Ou, como em outro momento, quando a copeira Maria vigia os internos 

 Em 13/11/1982, o crítico literário Leo Gilson Ribeiro publicou no Jornal da Tarde uma análise sobre 78

o livro Dedo-duro, apontando excessos estilísticos de João Antônio: “Seu último livro, Dedo-duro, re-
vela que João Antônio se encontra em um momento de interrogação de si mesmo e, sobretudo, defeito 
mais grave, preso num cipoal de palavras que quase sufoca o relato. Em vários pontos do volume ele 
confessa o que o leitor já decifrou desde as primeiras páginas: seu fascínio, hoje asfixiante, pelas pala-
vras, pela sua cor, sabor, cheiro, música, ritmo, sensualidade, valor expressivo novo, poder encantató-
rio, quase mágico e sacral. (…) Ora, esse deslumbramento pelas palavras tem, evidentemente, no mí-
nimo, dois lados. Por um deles o autor cria palavras ou cata as que o povo forjou (…) ; por outro lado, 
João Antônio sucumbe ao êxtase indiscriminado perante as palavras e se torna um autor em grande 
parte incompreensível para quem não dispuser de um glossário volumoso (…) Neste momento de pau-
sa indefinida, acumula de modo excessivo centenas de palavras que, se têm a expressividade que dese-
ja, paralelamente, tornam o mundo que elas querem descrever hermético, barroco, no sentido pejorati-
vo do termo, palavroso demais, obtendo não a comunhão do leitor com os propósitos evidentemente 
nobres e idealistas do autor, mas sim a incompreensão e, no pior dos casos, o seu enfado e desinteresse 
pela obra (RIBEIRO, 1982).
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almoçando juntos no refeitório: “Difícil, conforme tia Maria, 23 anos de copeira nos 

quais tem visto o diabo, ‘é impedir que a brigalhada comece’” (ANTÔNIO, 1976, p.

138).  

Outro exemplo dessa cumplicidade é quando o narrador descreve os “choques 

quentes”, parte do tratamento psiquiátrico aplicado no sanatório. O choque é um ele-

mento de clímax no texto: junto às impregnações, injeções excitantes para distender 

nervos, é usado para controlar  as crises nervosas em progressão. É o símbolo de um 

sistema de tratamento antiquado, violento, desumano, e ao descrevê-lo em minúcias, o 

narrador amplia sua denúncia das condições trabalhistas para o próprio método de 

trabalho do sanatório, dando a ele corporeidade: 

Os choques quentes são aplicados num quarto fechado do Vietnã, 
por dois enfermeiros e um médico. O paciente, invariavelmente pas-
sando mal, é levado ao sanitário para evacuar e urinar antes. No 
quarto, é amarrado em X (mãos e pés separados), recebe um tufo de 
algodão na boca e, conforme o caso, amarra-se também o queixo. 
Estirado e atado à cama, é anestesiado. Nem os médicos ou as feras 
gostam do choque quente. Sob anestesia, os filtros são colocados à 
cabeça, à fronte do paciente, como fones. E ligam-se os fios à toma-
da elétrica. Embora anestesiado, há gemidos surdos e roucos, o cor-
po estrebucha, como um frango degolado. Parece querer saltar da 
cama e trazê-la consigo no pulo, em horizontal, para o teto. Dura 
alguns segundos, um nada, um susto. A tomada é desligada e o cor-
po sossega, de um tranco (ANTÔNIO, 1976, p. 141). 

O narrador conta a história pelas suas entranhas, seus bastidores, desnudando a 

rotina de trabalho aviltante de um sanatório, que, presume, é tão desconhecida quando 

a rotina de atendimento. É como se o autor pudesse garantir que, depois de atravessar 

a leitura de Casa de loucos, o leitor saberá tanto sobre a rotina da casa quanto da roti-

na dos loucos, pois uma está diretamente relacionada à outra. 

Na descrição do espaço, o narrador evoca uma memória bucólica daquele mi-

crocosmo que era a Tijuca do passado: “Seis horas da manhã. Primeiro, a vassoura; 

depois, os pardais, as pombas e as juritis no mundo de árvores do pátio, velhas e pe-

sadas de frutos – as mangueiras e os abacateiros – a lembrar os tempos em que o bair-

ro carioca era de chácaras e mansões” (ANTÔNIO, 1976, p. 135). A cartografia sen-

sorial do espaço segue pelo portal, secretaria, gabinete do diretor, corredor até “uma 

porta sempre trancada: a partir dela começa o mundo dos doentes” (ANTÔNIO, 1976, 

p. 135). Ao delinear o espaço onde a trama acontece, o narrador estabelece e inventa 
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um pequeno universo, que tem regras próprias de funcionamento e sociabilidades. 

Sob sua pena, o local torna-se universal. Tudo importa, como em Benjamin: “O cro-

nista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva 

em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdi-

do para a história (BENJAMIN, 1987).  

Acontece de forma semelhante à narração do cais no conto-reportagem “Um 

dia no cais”, quando cais, espaço híbrido entre a terra e o mar, é observado como um 

microcosmo do mundo. E acontece com frequência na obra de João Antônio, em es-

paços como a rua, o bar, a mesa de sinuca, a Praça XV, a Central do Brasil. Ao debru-

çar-se sobre um universo delineado pela sua narrativa, ele o transforma em um mundo 

à parte, como analisou Antonio Candido (2012) a respeito dos contos “Meninão do 

caixote” e “Malagueta, Perus e Bacanaço”: 
Esses dois últimos contos têm a marca daquelas realizações literári-
as que, a fim de representar o real de maneira convincente, conse-
guem criar um mundo próprio, até certo ponto “fechado”, como se 
tivesse leis próprias que não fazem sentir raptados do nosso, para 
viver nele durante o tempo da leitura e, mais tarde, revivê-los na 
memória (CANDIDO, 2012, p. 580). 
  

Nesse universo que o texto desvela, o sanatório, a “casa de loucos”, há uma 

divisão espacial rígida, mas “falsamente independente”: o “Vietnã” como é chamado 

o Pavilhão Masculino, “abrigando 130 pacientes, apenas homens, mas em promiscui-

dade num pavimento térreo, é o pavilhão dos doentes crônicos, os piradões, os piradé-

licos, os maluquinhos, conforme a linguagem ambiente” (ANTÔNIO, 1976, p.136), 

sendo esquizofrênicos, oligofrênicos e alcoólatras alucinados; e o “Rio de Janeiro” 

como é apelidado o Pavilhão de Repouso, onde “há certo nível entre os pacientes em 

que entram bancários, professores, gente profissionalizada e, que de comum, sofrem 

doença plenamente curável com repouso” (ANTÔNIO, 1976, p.137). 

Ao marcar bem o que diferencia um pavilhão de outro – “daí o chamamento 

sardônico, carregado de despeito, que lhe dão os doentes do Vietnã: ala dos bacanas” 

– o narrador dá complexidade ao espaço aparentemente idílico, paradisíaco. Ali, entre 

Vietnã e Rio de Janeiro – vale salientar que dado o ano de feitura do conto, meados 

dos anos 70, o Vietnã carregava o simbolismo de país devastado pela Guerra do Viet-

nã e o Rio de Janeiro surfava no imaginário pós-bossanovista – as diferenças sociais 
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são claras, há os que tomam comprimidos e repousam; há os que tomam choques e se 

alucinam. É a distinção de classe metaforizada: quem é doente mas pobre fica de um 

lado, quem é doente mas “bacana” fica de outro . Entre uns e outros, funcionários 79

explorados, e um narrador a denunciar o que vê, solidário ao lado mais frágil dessa 

“casa de loucos”, um microcosmo do mundo. Uma pista dessa metáfora induzida pelo 

autor é o próprio título do livro, tomado do texto: Casa de loucos. O mundo todo está 

contido num sanatório, e o mundo  também é um grande sanatório, onde convivem 

“Nelson Cavaquinho”, “Noel Rosa, poeta do povo”, “Merdunchos”, “Virgens blinda-

das do footing” e tantos outros personagens da sua safra, garimpados nesse “corpo a 

corpo com a vida” tão caro ao autor. 

Outra estratégia da engenharia ficcional de João Antônio é a descrição minu-

ciosa que faz dos seus personagens, o que lhes amplia o sentido de existência e, de 

quebra, afia o olhar do autor. Ao apresentar o diretor do sanatório, Dr. Aires, por 

exemplo, o narrador o distingue ao mesmo em que o iguala a um dos pacientes: “(…) 

psiquiatra magro, quarenta anos, tem uma bigodeira vasta, na moda (…) como seu 

cacoete de estalar os dedos como se chamasse cães invisíveis. Fechado em seu gabi-

nete para entrevistar doentes, rilha os dentes tão fortemente quanto Bispo” (ANTÔ-

NIO, 1976, p. 136). Ao se despedir de outro personagem, o “professor Gaspar”, o nar-

rador imagina:  

De sacada do Pavilhão de Repouso se pode enxergar uma nesga de 
paralelepípedos da rua, onde a tarde cai e o professor Gaspar, o Lin-
coln, devido ao efeito dos tranquilizantes, pode descobrir um, dois, 
três planos, como se estivesse vendo o quadro de um mestre antigo. 
Mas não conta isso a ninguém. Um, dois, três planos. Provavelmen-
te reserve esse mistério a essa beleza para um momento único, a que 
chama de teletopapos mediúnicos. E fica, por exemplo, sorrindo 
para si mesmo (ANTÔNIO, 1976, p. 143). 

A descrição é o motor da fabulação de João Antônio. Um território livre para a 

sua experimentação poética.  Como em “A um palmo acima dos joelhos” – conto pu-

blicado postumamente, em 2012 –  quando o narrador descreve o olhar da cadela Ma-

riuska: “Você me dança esses seus olhos vivos, que espetam e só faltam 

dizer” (ANTÔNIO, 2012, p. 544) ou quando o narrador descreve um militar em “Ma-

 A mesma distinção de classe é marcada por Lima Barreto em Diário do hospício (2010).79
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lagueta, Perus e Bacanaço”: “Soldado é aquilo que fica debaixo da sola do coturno do 

sargento” (ANTÔNIO, 2012, p. 144) 

As descrições de “Casa de loucos” sustentam a ausência de uma trama central. 

Ao longo de todo o texto, o narrador descreve o ambiente, os personagens,  a rotina, 

os métodos de tratamento, as pequenas intrigas, as alucinações dos internos, desve-

lando um mundo novo, o desconhecido universo de um sanatório na Tijuca. Ora as-

sumindo o ponto de vista da classe trabalhadora mais subalterna do hospital, como 

visto, quando denuncia as  péssimas condições de trabalho desses funcionários por 

meio das descrições; ora dando sentido à vida dos doentes, quando se estende mais ao 

contar seus pequenos causos, manias e perturbações, descrevendo-os, como um cúm-

plice dos desvalidos. Não há, no entanto, uma trama clássica: o narrador apresenta um 

teatro social ao longo de um dia inteiro – é um panorama em tom de solidarismo e 

denúncia, em que trama é a própria revelação das entranhas daquele espaço alijado 

socialmente. E essas entranhas só podem ser imaginadas se o autor as descreve com 

minúcia.  

No ensaio “O efeito de real” (2004), Roland Barthes analisou pormenores de 

descrições de romances realistas do século XIX, os detalhes que à primeira vista pare-

cem inúteis, ou como ele chama, a “notação insignificante”, criticando sua presença 

excessiva e inócua, e concluiu que em determinadas vezes eles tinham a função quase 

exclusiva de autenticar o relato, dando-lhes concretude referencial, não apenas discur-

siva ou estética, como acontecia anteriormente – um “efeito de real”,  que era, na ver-

dade, uma ilusão de real. Em “Casa de loucos”, a descrição cumpre papel oposto, fun-

cionando como pilar da narrativa. Como no seguinte excerto, ao conferir materialida-

de aos objetos referenciais àquele espaço, como os cigarros:  
Também fuma-se muito e cigarros baratos, ruins; apesar dos sonífe-
ros e tranquilizantes, dois maços não bastam para um fumante co-
mum. Às 10 horas, chegam os cigarros da rua, dois maços cada, 
controlados pela secretaria e distribuídos por um enfermeiro ou ser-
vente. Mas, insuficientes e desejados longamente, muita vez ao cor-
rer de uma noite de insônia que não acaba, são disputados no bara-
lho ou no pano verde e gasto da mesinha de sinuca da terapêutica 
ocupacional (ANTÔNIO, 1976, p. 138). 

Ou quando a descrição dá corporeidade aos personagens anônimos:  
Agitados, renitentes, os impregnados, sempre os mesmos esquizo-
frênicos, podem ser reconhecidos até pelos sapatos gastos, sofridos, 
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tortos, já sem saltos. Os dedos das mãos pretos de fumo. De co-
mum, andam nervosamente em linha reta, passos curtos, rápidos, 
cabeça baixa, escolhendo distâncias curtas de 10, 15 metros e cujos 
limites infalivelmente não saem, nem por ordem médica. Totalmen-
te dopados. Impregnados. E andam, andam. Assim, horas indo e 
vindo na mesma reta (ANTÔNIO, 1976, p.139).  

Mais adiante, a descrição dá visualidade à cena: “No cubículo sórdido, alguém 

conseguiu escrever a giz, ou, quem sabe, com um caco de gesso: “Naná, boca de co-

caína”. E também: “Telefone da morte”, e seguem-se algarismos ilegíveis” (ANTÔ-

NIO, 1976, p.141). O autor impregna o texto de verossimilhança com suas descrições, 

e é por meio delas que os espaços e personagens são impregnados de sentidos metafó-

ricos. Se são dois maços de cigarros por paciente, se seus passos são curtos e rápidos, 

se há rastilhos de giz na solitária, esses são detalhes fundamentais para o desenho da 

vida em cativeiro, que se dá por acúmulos de pequenas cenas, espasmos narrativos, 

flagrantes que compõem um painel descritivo enriquecido . 80

Ao escolher narrar a história desta forma, retirando-se de cena, apesar de be-

ber um uma experiência pessoal, ficcionalizando o relato, sendo, para isto, fiel a ele-

mentos caros de sua poética, impregnando o texto de verossimilhança, o autor permite 

que o texto se arrisque em busca de permanência.  

Uma permanência que se dá em duas formas. Primeiramente, dentro da sua 

própria obra, na dimensão que o sanatório toma na poética de João Antônio. Ora, um 

sanatório é um espaço que reúne, confina, e teoricamente trata doentes mentais, pes-

soas cujo convívio social está comprometido. Para seu funcionamento, um sanatório 

tem uma equipe de trabalhadores domésticos, enfermeiros em quantidade, faxineiros, 

copeiros, pessoas que, pela natureza espacial do trabalho, também ficam confinadas. 

É um espaço que congrega as desigualdades sociais do Brasil, as diferenças de trata-

mento e direito à saúde. Numa carta enviada ao amigo Sergio Caldieri, enquanto este-

ve internado em Havana, impressionado com o excelente tratamento que recebeu num 

 Ao defender a importância do detalhe bem escolhido em uma narração, a escritora Francine Prose 80

escolhe um trecho de uma carta de Tchecov em que ele aborda o assunto: “Em minha opinião, uma 
verdadeira descrição da natureza deveria ser muito breve e ter o caráter de relevância. Lugares comuns 
como “o sol poente banhava as ondas do mar escuro, derramava sua luz dourada etc” têm de ser aban-
donados. Em descrições da natureza devemos nos agarrar a pormenores, agrupando-os de tal maneira 
que, na leitura, quando fechamos os olhos, temos a imagem. Por exemplo, você obterá o pleno efeito de 
uma noite de luar se escrever que, na represa do moinho, um pontinho cintilava no gargalo de uma gar-
rafa quebrada, e a sombra preta e redonda de um cão ou de um lobo emergiu e correu (TCHECOV 
apud PROSE, 2008, p. 199)
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hospital público cubano, o próprio João Antônio escreveu: “Também aprendo e rea-

prendo que é mais fácil conhecer um povo nos hospitais, nas cadeias, nas 

casernas” (ANTÔNIO, 1987). Tomar um espaço como um sanatório para seu exercí-

cio literário, portanto, faz todo sentido para o projeto que João Antônio tem em curso. 

O texto se soma a outros em que João Antônio escolhe espaços de socialização da 

classe trabalhadora subalterna, como o bar, a rua, a mesa de sinuca, o cais, o estádio 

de futebol, a Praça XV, a estação de trem Central do Brasil, nos quais ele evoca o 

mundo almado do platonismo, a anima mundi  – a maneira pela qual a alma dos es81 -

paços pode ser refletida esteticamente, a forma pela qual os ambientes estão direta-

mente conectados à subjetividade dos personagens. O sanatório então torna-se uma 

porta de entrada para que João Antônio aborde graves problemas brasileiros: a segre-

gação em casas de saúde. As más condições dos trabalhadores de saúde. A convivên-

cia e sociabilidade de pessoas as quais a sociedade repele, se afasta, exclui. Os méto-

dos de  tratamento das doenças mentais numa década em que a questão mudou de 

prumo no Brasil. O sanatório torna-se um espaço íntimo e caro para a literatura de 

João Antônio. Todorov assinalou a importância de escrever sobre o diferente: “O que 

o romance nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação 

com seres diferentes de nós (…) O horizonte último dessa experiência não é a verda-

de, mas o amor, forma suprema da ligação humana” (2016, p. 81). 

 “Casa de loucos” também confirma uma outra permanência, essa, externa à 

obra do autor. Em 1976, quando João Antônio publica o conto, a reforma manicomial 

começava a tomar fôlego no Brasil. Hoje, os registros do Sanatório da Tijuca estão 

desaparecidos – um espaço público e privado de tratamento de doentes que existiu 

pelo menos de 1939 a 1974, com capacidade para cerca de 300 pessoas, tem sua me-

mória apagada – e um dos poucos documentos que restam para a apreensão do espíri-

to do lugar e para a construção do seu imaginário é o conto de João Antônio. A impor-

tância documental da aura do sanatório em “Casa de loucos” lhe dá permanência, as-

 Expressão em latim que significa “a alma do mundo”, foi um conceito adotado por Platão em A re81 -
pública, Timeu e Leis que se consiste em uma alma compartilhada pelo mundo, inseparável da matéria.
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sim como Cemitério dos vivos, de Lima Barreto, fez com o Hospital Nacional dos 

Alienados .  82

Há ainda uma chave de leitura complementar do texto, indicada pelo próprio 

João Antônio em paratexto. Na entrevista a Ary Quintela, o autor aproxima a loucura 

da criação: 

       AQ: Você saiu recuperado. 
JA: Vamos dizer: mais calmo. Aliás, seria necessário conceituar – 
ocidentalmente – o que seja loucura. Porque a loucura está ligada – 
inapelavelmente – ao processo de criação. O estado de criação é um 
estado que se aproxima ao da loucura.  
AQ: Continue esse assunto. 
JA: A criação tem o mesmo tipo de febre, quebrando valores tradi-
cionais, contestando, etc. Qualquer tipo de mau comportamento na 
nossa sociedade é uma loucura, extrapola, sai do pequeno burguês. 
Não dizem que o Gabriel Garcia Márquez escreve sobre a loucura, 
quando ele só escreve sobre a América Latina? Se eu escrever sobre 
Cascadura vão dizer que eu sou o Papa do Surrealismo Fantástico. 
Eu não, o surrealismo fantástico é Cascadura. 
 (ANTÔNIO apud SILVA, 2009). 

Ao conectar o processo da loucura ao processo da criação, João Antônio rom-

pe o pacto autobiográfico estabelecido com seus leitores, evocando a potência criati-

va, quiçá ficcional, que a experiência tão dura havia lhe provocado. Ele iguala sua cri-

atividade, a criatividade dos escritores, a uma espécie de loucura. Se qualquer tipo de 

mau comportamento é tido como loucura, a loucura está acessível a todos, a loucura 

tem humanidade, diz João Antônio . E potencial de produção de sentidos.  A loucura 83

está em Cascadura como está na Tijuca, e sua febre ardeu no escritor. João Antônio 

ficcionaliza a sua experiência numa casa de loucos, elabora esteticamente sua rotina 

no Sanatório da Tijuca, o “Sumidouro da Muda”. Mais uma vez, o seu “corpo a corpo 

com  a vida”, revela-se muito mais um “corpo a corpo com a literatura”, com a maté-

 Na edição de Diário do hospício e Cemitério dos vivos da CosacNaify (2010), há um apêndice com 82

diversas crônicas de Machado de Assis, Raul Pompeia e Olavo Bilac sobre o Hospital Nacional dos 
Alienados, o que mostra como o maior hospício do Rio de Janeiro mobilizou diversos cronistas e foi 
assunto no início do século XX. 

 Em Diário do hospício (2010), ao observar os internos e tentar conceituar o que é loucura, Lima 83

Barreto também esfuma os loucos à sua volta, dando-lhes humanidade, como se a loucura fosse um 
estado, não uma essência, e ser um louco dependesse apenas do ponto de observação: “Mergulhado no 
meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela”. Lima 
sugere que o amor também pode ser uma loucura, assim como a riqueza, os títulos, a presunção de sa-
ber.  
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ria literária, que João Antônio encontrava mesmo em terreno árido, como no sanató-

rio.  
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5. Considerações finais 

 João Antônio morreu sozinho. O corpo levou mais de 15 dias em decomposi-

ção até que fosse encontrado por policiais, que arrombaram a porta do seu apartamen-

to, em Copacabana, chamados por vizinhos, que denunciaram o mau cheiro. Estava 

deitado no sofá de barriga para cima, um pé descalço pendendo para o chão, uma em-

balagem de carne aberta sobre a pia da cozinha. O escritor tinha 59 anos naquele  ou-

tubro de 1996, e seu desaparecimento quase passou despercebido em meio às manche-

tes do dia, que encimavam um acidente aéreo em São Paulo com 99 vítimas.  João 

Antônio morreu como vivia nos últimos anos: esquecido.  

 Assim como aconteceu a Lima Barreto, no fim dos dias a vida de João Antô-

nio parecia mais forte do que a obra dele. Se, no caso de Lima Barreto, “a condenação 

ao comportamento (boêmio) do escritor sobrepujou a avaliação da sua 

arte” (SCHWARCZ, 2017, p. 494), no caso de João Antônio sua presença pública es-

tava mais relacionada aos seus comentários virulentos em relação à penúria no Bra-

sil  do que à sua obra literária propriamente dita. “Seus livros, antes festejados, na 84

época encontravam-se esgotados nas editoras e longe da lembrança do público. Seus 

contos, dispersos em antologias desimportantes, feitas sem nenhum critério, pareciam 

retratos amarelados” (LACERDA, 2012, p. 13).  

 Precisou que João Antônio morresse para que sua obra fosse relembrada em 

novas edições. Essa curiosa relação entre a vida e a obra – no caso, morte e obra – 

serve para esclarecer, ao menos, o que fica. O que permanece. No caso de João Antô-

nio, há muito mais trabalhos críticos do que biográficos a seu respeito, e este também 

acaba encontrando, pela via dos biografemas, uma forma outra de ler a obra de João 

Antônio. Fica, portanto, a sua obra. “Poetas não têm biografia. Sua obra é a sua bio-

grafia”, defendeu Otavio Paz em um ensaio sobre Fernando Pessoa (UPDIKE, 1999).  

 Na última entrevista que João Antônio deu ao Jornal do Brasil antes de morrer, em junho de 1996, 84

vociferou: “Se nós não fomos capazes de fazer uma reforma agrária, se deixamos que nossa pólis in-
chasse, se permitimos que o Rio tivesse mais de 300 favelas, não me venham os senhores economistas 
dizer que esse povo é incompetente. Incompetente são eles” (CORDOVIL, 1996)
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 O esforço desta dissertação é lembrar que tal premissa não impede de extrair 

de uma existência o sumo do processo de escrita, de forma a ampliar as possibilidades 

de leitura. Identificar informações acerca da construção e sedimentação de um projeto 

literário que é representativo em uma obra de cerca de 15 livros de contos e textos 

curtos, levados a público entre 1963 e 1996.  Como enunciado no item 2.1, buscar de-

talhes da biografia de um autor que possam ajudar a identificar o seu sistema produtor 

de significação, recuperando o seu ambiente, definindo o lugar da obra na sua vida, 

entendendo como ele a experimenta ou sonha. Como ensina Antonio Candido,  “o ex-

terno (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como 

elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, 

portanto, interno” (2014, p. 14). Seguindo seu raciocínio, o elemento biográfico pode 

ser um dos muitos que interferem na “economia do livro, ao lado dos psicológicos, 

religiosos, linguísticos e outros” (2014, p. 17).  

 O que não exclui os riscos desse processo, principalmente no aspecto biográfi-

co: escrever uma vida, ainda que uma pequena parte dela, é um percurso minado. As 

armadilhas estão por todo lado, e aqui enumero as que surgiram durante o meu exer-

cício: tentar estabelecer uma trajetória contínua e linear na vida do biografado, preen-

chendo vazios de informações com dados pouco comprovados;  ceder a uma certa vo-

cação romanesca dessa escrita; converter o sujeito em protagonista da história, masca-

rando suas contradições; e evocar uma postura de homenagem ou zelo, que acabariam 

por nublar o personagem. Não é fácil encarar um autor que manejou tão minuciosa-

mente a interação entre vida e obra, e descarnar suas contradições certamente me mu-

nicia para descarnar as contradições de outras vidas, de outras obras. 

 No ensaio “O escritor encontra seu biógrafo”, Paulo Rónai (2014) comenta as 

dificuldades que Edgard Cavalheiro teve ao biografar Monteiro Lobato, pela multipli-

cidade de traços do personagem, tendo de se converter ora em economista, ora em 

técnico de jazidas de ferro, ora em contabilista editorial. “O autor havia de se tornar 

tão múltiplo como o assunto e identificar-se com este plenamente (…) era necessário 

resistir à tentação de arredondar, estilizar ou dramatizar, não romancear mais uma 
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vida tão impregnada de imaginação (2014, p. 227-8). Ao comentar os impasses que 

enfrentou para escrever a biografia de Lima Barreto, Lilia M. Schwarcz lembrou: 

Escrever sobre uma vida implica interrogar o que os episódios de 
um destino pessoal têm a dizer sobre o mundo e as coisas públicas. 
Implica também jogar um facho de luz sobre o sentimento do tempo 
e o modo como esse sentimento foi vivido, estabelecendo conexões 
entre eventos e nosso personagem (2017, p. 492). 

 Embarcando  nessa assertiva, é possível dizer que o destino pessoal de João 

Antônio, a escolha que faz ao se internar voluntariamente num sanatório, impondo a 

si mesmo um auto-exílio planejado, nos diz muito sobre o apreço e disposição que um 

autor pode ter pelo seu projeto literário (“quero paz para escrever”), uma mistura de 

amor fulgurante pela literatura, por si mesmo e por uma aproximação de fato realista 

com a matéria literária – o tal “corpo a corpo com a vida”. Lançar-se ao mundo, num 

misto de coragem e egoísmo, alteridade e isolamento, diz muito também sobre um 

mundo que podia receber este tipo de atitude sem questionamentos éticos ou morais. 

Talvez só fosse possível ao escritor fazer o que fez porque havia uma mulher em casa, 

cuidando do filho e do orçamento doméstico reduzido em 30%. É impossível ler tal 

empreitada quase 50 anos depois, a contrapelo, e não questionar se as aventuras literá-

rias também não dependiam dos privilégios de gênero, raça e classe. 

 Escrever uma vida ligada à literatura, então, diz ainda mais sobre “o mundo e 

as coisas públicas”: a literatura é uma porta aberta em casa de loucos. A análise bio-

gráfica e biografemática do período em questão permite mobilizar disciplinas tão dis-

tintas como a filosofia, a história das políticas públicas para a saúde mental no Brasil, 

ou a história do samba, como aconteceu durante a leitura de “Casa de loucos”. A lite-

ratura pode muito, como defende Tzvetan Todorov: “Como a filosofia e as ciências 

humanas, a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em 

que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente a expe-

riência humana” (2016, p. 77). 

 Nesse sentido, iluminar a vivência que João Antônio teve durante sua auto-in-

ternação no Sanatório da Tijuca é assinalar aquele espaço e tempo como cruciais para 

uma sedimentação importante em seu projeto literário. Ao estilhaçar esse fato da sua 

vida civil, reconstruindo historicamente o percurso do autor entre maio e junho de 
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1970, tomando-o como “um signo fecundo em significações” (MOISÉS, 2012), é 

possível compreender como se iniciou o processo ativo e consciente de João Antônio 

ao forjar Lima Barreto como seu precursor e personagem, o que aqueceu e direcionou 

sua obra até o fim da vida, como visto no item 4.1; depois, como o processo de escri-

tura do livro Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto, inici-

ado no sanatório – livro que é em si mesmo um efeito dessa construção de Lima Bar-

reto como seu personagem – modernizou o estilo de João Antônio, ao sobrepor ao tex-

to novas significações a partir do artifício da colagem, como visto no item 4.2; e, por 

fim, como a poética de João Antônio – já incendiada pela poética limabarreteana – 

modula um texto aparentemente realista como “Casa de loucos”, feito a partir do que 

o autor viu e testemunhou também no sanatório.   

 A minha hipótese é que tanto a auto-internação, quanto o encontro com Lima 

Barreto, o livro Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto e o 

conto “Casa de loucos” são elementos que evidenciam uma performance de perma-

nência contínua de João Antônio, conceito que menciono inicialmente no terceiro ca-

pítulo.  Este é seu sistema produtor de sentidos. A emulação virou forma, introjetada 

na obra de João Antônio. Se João Antônio em 1968 já estava disposto a aprofundar-se 

na obra de Lima Barreto, como contou em carta a Ilka Brunhilde Laurito, dando início 

a uma leitura sistemática da obra do autor, de modo a investigar e dominar seus pro-

cedimentos; se a auto-internação no Sanatório da Tijuca foi intencional e planejada, 

como visto no capítulo 3.3, um processo que aproximava João Antônio da vivência de 

Lima Barreto no Hospital dos Alienados; se o encontro com Lima Barreto a partir do 

contato com Carlos Alberto Nóbrega da Cunha foi um processo consciente que so-

brepôs devoção, bravata e invocação; se o livro Calvário e porres do pingente Afonso 

Henriques de Lima Barreto carregava um propósito claro de biografar o autor, atre-

lando em definitivo seu nome à obra de João Antônio; e se o texto “Casa de loucos” 

ficcionalizava o episódio da internação, também se aproximando ao que fez Lima 

Barreto em Cemitério dos vivos, criando por si só uma estratégia de fixação do texto, 

e da sua própria experiência como interno, só posso concluir que João Antônio fundou 

a própria permanência no rastro da permanência de Lima Barreto.  
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 E ele logrou nessa investida. Assim como em 1970 João Antônio se mostrava 

perplexo com a atualidade dos textos de Lima Barreto escritos em 1916, como expli-

cita no prefácio de Calvário e porres do pingente Afonso Henriques de Lima Barreto 

e em diversas entrevistas, é da mesma forma impressionante a vivacidade de alguns 

textos de João Antônio lidos em 2019. Como o próprio “Casa de loucos”. Se um texto 

literário pode ressoar novos sentidos ao longo do tempo, é importante lembrar que em 

4 de fevereiro de 2019, portanto 40 anos depois do início de uma reforma manicomial 

no Brasil , e 43 anos depois da publicação do texto, o Ministério da Saúde  do gover85 -

no Jair Bolsonaro expediu uma Nota Técnica  estabelecendo novas diretrizes para a 86

Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, examinando portarias e resoluções im-

plementadas entre 2017 e 2018, que libera a compra de aparelhos de eletroconvulsote-

rapia (os eletrochoques, ou “choques quentes”, como descrito em “Casa de loucos”) 

para o Sistema Único de Saúde; reforça a possibilidade de internação de crianças em 

hospitais psiquiátricos e reduz a importância de uma política de redução de danos em 

casos de dependência química. O documento do Governo Federal acena para uma rea-

lidade presente em sanatórios dos anos 70, como a que foi denunciada pela ficção do 

autor.  Um retrocesso de pelo quase quatro décadas nas políticas públicas para saúde 

mental no país, se for levado em consideração que os eletrochoques como prática sis-

têmica foram abolidos no Brasil ainda na década de 80.  

 A leitura tanto de João Antônio quanto de Lima Barreto, no Brasil de hoje, não 

apenas provoca o prazer barthesiano do texto, como serve de alerta. 

 De acordo com Paulo Amarante (1995), o marco inicial da reforma manicomial no Brasil foi o ano 85

de 1978, com a “crise da Dinsam”, a Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, quan-
do funcionários de hospitais psiquiátricos públicos decidiram denunciar as péssimas condições de tra-
balho, no contexto político da luta pela redemocratização, sendo demitidos na sequência.

 A Nota Técnica nº11/2019 - CGMAD/DAPES/SAS/MS está disponível em http://pbpd.org.br/wp-86

content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf Acesso: 4/4/2019.
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